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Абстракт

3D моделите се користат во повеќе области како што се анимација,
компјутерски игри, виртуелна реалност, филмска индустрија, компјутерска визија,
итн. Креирањето на 3D модели може да се направи на повеќе начини, од низа на слики,
рачно да се креира, а исто така 3D моделите може да се генерираат од видео.
Видеото како влезен податок има предност поради високиот квалитет кој може да се
добие и заради автоматичноста и флексибилноста. Процесот на 3D моделирање од
видео се состои од неколку чекори: детекција и спојување на карактеристики,
откривање на структура и движење, стерео поврзување и моделирање.
3D моделите всушност ги претставуваат 3D објектите како колекција од
точки во 3D просторот, поврзани со геометриски тела (триаголници, линии, криви
површини, итн). Значи, првата задача е добивање на облак од 3D точки кои потоа ќе
се поврзат во мрежа преку процес на триангулација (процес кој е стандарден за
претворање на сет од точки во полигонален модел).
Облакот од 3D точки кој се добива од реконструкцијата на видеото е под
влијание на повеќе фактори кои влијаат на детекцијата и поврзувањето на
карактеристиките. Затоа, се користат детекторите на агли (како интересни точки)
и дескрипторите кои се предуслов за поврзување на точките од една во друга рамка
од видеото.
Совпаѓањето на карактеристиките помеѓу рамките се прави со повеќе
техники, но треба да се избегнуваат непотребните точки кои имаат негативно
влијание врз конечниот 3D модел.
Оваа теза разработува неколку детектори на агли (Förstner, SUSAN и Plessey),
и алгоритми за поврзување на податоци (RANSAC, MSAC и MLESAC), со цел да се
добие 3D модел од видео со добар квалитет. Направена е споредба на детекторите
на агли (Förstner, SUSAN и Plessey) и алгоритмите за поврзување на податоци
(RANSAC, MSAC и MLESAC), и од практичните примери произлегува критичката
анализа и заклучокот во однос на влијанието на изборот на соодветен детектор на
агли и алгоритам за поврзување на податоците.
Клучни зборови: 3D модел, видео, детектор на агли, интересни точки,
непотребни точки, алгоритам за поврзување на податоци, триангулација.

Abstract

3D models are used in many fields such as animation, computer games, virtual reality,
film industry, computer vision, etc. The generating of 3D models can be done in many ways,
from a series of images, manually and also 3D models can be generated from video. The video
as input data has the advantage because of the high quality that you can get and its flexibility.
The process of 3D modeling of the video consists of several steps: feature detection and
matching, structure and motion recovery, stereo mapping and modelling.
3D models actually represent 3D objects as a collection of points in 3D space,
connected with geometric objects (triangles, lines, curved surfaces, etc.). So, the first task is
getting the cloud of 3D points that will then be connected to a network through a process of
triangulation (which is a standard process for converting a set of points in the polygonal model).
The cloud of 3D points obtained from the reconstruction of the video is affected by several
factors that affect the feature detection and matching. Therefore, using corner detectors (as
points of interest) and descriptors that are prerequisite to connect the points from one frame of
video.
Feature matching between the frames are done by a variety of techniques, but should be
avoided unnecessary points (outliers) that have a negative impact on the final 3D model.
This thesis elaborates several corner detectors (Förstner, SUSAN and Plessey),
algorithms for finding corresponding points (RANSAC, MSAC and MLESAC), in order to get a
3D model of the video with good quality. Comparison of corner detectors (Förstner, SUSAN and
Plessey) and algorithms for finding corresponding points (RANSAC, MSAC and MLESAC) is
made and practical examples resulting in critical analysis and conclusions that regard the
impact of the choice of a suitable corner detector and algorithm for finding corresponding points.
Keywords: 3D model, video, corner detector, inliers, outliers, algorithms for finding
corresponding points, triangulation.
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Глава 1

1. ВОВЕД

Главната причина за широка употреба на 3D графиката во последните години е
рапидното развивање на можностите за процесирање на сликите (графиките) и
скромната цена на персоналните компјутери. Сложените и зголемени 3D модели се
користат во повеќе области, како што се анимација, компјутерски игри, виртуелна
реалност, индустрија, итн. Повеќето 3D модели се креираат рачно од страна на графички
уметници за што е потребно подолго време и повисока цена. Ако 3D моделот кој се
креира не постои во реалниот свет, тогаш истиот треба рачно да се креира. Но, во
повеќето случаи целта е да се креира 3D модел на постоечка сцена или објект, и во овој
случај очигледна е потребата за креирање процес во кој што 3D моделот автоматски се
добива. Зголемената достапност на високо - квалитетни дигитални видеа и неподвижни
камери (со кориснички степен на употребливост), значи дека можноста за доловување на
високо-резолуциски слики и видеа, како и нивно подоцнежно процесирање сега е во
дофат на повеќе луѓе.
Автоматското добивање на 3D структура од видео е интересна област на
истражување во областа на компјутерската графика. Овој проблем, познат како Structure
from Motion (SfM) – Структура од движење, опфаќа обид за добивање, 3D структура на
сцената од низа на слики, и исто така откривање на позицијата и ориентацијата на
камерата во моментот кога е снимена секоја слика. Апликациите за структура од
движење (SfM) може да се поделат на две категории: едни кои бараат геометриска
точност, и други кои бараат фотореалистичност. Апликациите кои бараат геометриска
точност генерално помалку се засегнати за визулениот надворешен изглед на 3D
моделот, но бараат структурата на сцената и движењето на камерата да бидат
реконструирани со голем степен на точност. На пример, навигација на робот бара
прецизни движења, но визулениот надворешен изглед на моделот не е важен.
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Филмските

специјални

ефекти
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овозможуваат

поставување

на

компјутерски

генерирани објекти во филм и други апликации на проширена реалност, бараат
движењето на камерата да биде многу прецизно реконструирано, но надворешниот
изглед на структурата е ирелевантно, бидејќи не се гледа никогаш како финален
производ.
Спротивно на претходното, постојат голем број на случаи каде што геометриската
точност во реконструкцијата е помалку важна од визуелниот надворешен изглед на
сцената, т.е. нејзината визуелна сличност со реалната сцена. Ова е пример за
апликации како што се виртуелна реалност, симулатори, компјутерски игри и специјални
ефекти кои бараат виртуелни карактеристики базирани на реална сцена [1]. Во
компјутерската графика се развиени неколку системи за автоматско генерирање на
модел од множество на нејасни 3D точки од видео секвенца (на пр. Pollefeys [52]).
Меѓутоа, овие системи имаат и свои недостатоци, како што се на пример: движењето на
камерата во видео датотеката, како и недостатокот на видливи карактеристики на
површината на моделот. Овие недостатоци можат да бидат надминати со рачна
интервенција во процесот на моделирање. Во најлош случај може да се користат пакети
за рачно моделирање како Blender 3D [143], но овој начин е потежок и потребно е повеќе
време за да се добие фотореалистичен резултат. Подобра опција е да се искористат
сите информации кое се добиваат од видеото, користејќи ги техниките во компјутерската
графика, за да се забрза процесот на интерактивно моделирање [5].
Меѓутоа од претходното настанува прашањето: како можат овие интеракции да се
спроведат за да бидат прилагодливи за корисниците кои не се експерти, а исто така да
се доволно моќни, а да се неопходни мал број на интеракции? Значи нашиот проблем би
бил креирање на 3D модел со едноставно следење на структурата на објектот како што
се појавува во една или повеќе рамки од видеото. Со користење на овие 2D интеракции
да можат да се моделираат многуаголни или искривени површини, криви линии и да се
прават разни операции над нив.
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1.1 ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ПОВРЗАНИ СО ИСТРАЖУВАЊЕТО

Листа на трудови:
1. S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski, 2014, Overview of the process of 3D
modelling from video, International Journal of Engineering Sciences & Emerging Technologies,
Dec. 2014, ISSN: 2231 – 6604 Volume 7, Issue 3, pp: 680-686 ©IJESET.
2. S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski, 2014, Generating 3D model from Video,
Advanced Computing: An International Journal (ACIJ), Vol.5, No.5/6, November 2014.
3. Mijakovska, S.,

Nedelkovski, I., 2013, 3D Modeling from video. Proceedings of

XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems
and Technologies, 26-29 Jun, 2010, Ohrid, Macedonia, pp. 593-596, ISBN 978-9989-786-89-1.

Зборник на трудови:
1. С.Мијаковска, И.Неделковски, 2013, Принципи на кои се

основа

3D

моделирањето од видео. Технички факултет – Битола, Зборник на трудови 2013.

1.2 ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација е организирана во вкупно осум глави. Втората глава
претставува оценка и преглед на досегашните истражувања од оваа проблематика.
Главната цел на третата глава е претставување на основните концепти кои се
користат во оваа докторска теза, а тоа е структура од движење, реконструкција на
површини, триангулација

и точна проценка. Опишана е и геометријата од повеќе

погледи и епиполарната геометрија врз која се основа процесот на 3D моделирање од
видео.
Глава 4 дава преглед на основните принципи врз кои се основа 3D моделирањето
од видео. Секој принцип е детално опишан и дадени се основните концепти што се
однесуваат кон овој процес. Дефинирани се карактеристични точки, опишани се
карактеристиките детектор и дескриптор, основните алгоритми за детекција и
поврзување на карактеристики. Исто така, споменати се и алгоритмите за зголемување
на точноста на поврзувањето на карактеристиките.
3

Глава 5 се однесува на првиот чекор од процесот на 3D моделирање од видео
(Детекција и поврзување на карактеристики) и во овој дел даден е детален опис на
детекторите на агли. Даден е историски преглед на детекторите, нивните карактеристики
и направена е споредба на три детектори на агли (SUSAN, Plessey и Förstner) и нивна
критична анализа. Резултатите од оваа глава (т.е. избор на најдобар детектор на агли) ќе
ги користиме во практичниот дел на креирање на 3D модел од видео.
Глава 6 детално го опишува вториот чекор од процесот на 3D моделирање од
видео, Откривање на структура и движење. Во овој дел опишани се алгоритмите за
поврзување на податоци: RANSAC, MSAC и MLESAC. Дадени се нивните карактеристики
и параметри и направена е анализа кој алгоритам е најдобро да се користи

во

креирањето на 3D модел од видео во пракса.
Во глава 7 е сублимирано целото истражување во оваа докторска дисертација. Со
примена на соодветен детектор на агли и соодветен алгоритам за поврзување на
податоци, практично се креирани неколку 3D модели од видео снимено со рачна камера.
Преку овие примери го потврдивме нашето истражување во однос на детекција,
поврзување на карактеристики и откривање на структура од движење.
Глава 8 ги презентира заклучоците во врска со обработената проблематика и
дадени се препораки за можни понатамошни истражувања.
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Глава 2

2. ОЦЕНКА И ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГАШНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

Неколку постоечки системи ги комбинираат видео датотеката и интеракцијата на
корисникот за да создадат 3D модели. Меѓутоа, тие не користат анализа за структурата и
движењето, туку бараат значаен број на влезни информации од корисникот, на пример
Photomodeler [4] овозможува 3D моделите да бидат моделирани со селектирање на
структурата во една или повеќе слики и при тоа бара од корисникот рачно да ги внесе
димензиите од сцената и камерата. Системот Facade [68] бара од корисникот да го
потенцира секој дел од секоја слика и исто така рачно да ги обележи нивните соодветни
карактеристики, што претставува долготраен процес.
Wilezkowiak [121] нуди повеќе општ пристап кон моделирањето базиран на
паралелопипеди прикажани како сценски примитиви. Меѓутоа, на секоја слика аглите на
сценските примитиви треба рачно да се обележат. Quan [122] и неговите соработници
развија интерактивен метод за моделирање на растенија од колекции на слики и притоа
користат моќни претходни информации за да развијат вакви модели. Во ваков случај
информацијата ќе се однесува на конкретниот вид на растението кое ќе се моделира.
Освен моделирањето на растенија, постојат и други изработки, како на пример
архитектонски модели, моделирање на коса, итн. Кај овие системи интерактивноста е
бавна [2].
Добивањето на 3D податоци и реконструкција на објекти можи да се направи со
повеќе техники и теории, и истите работаат со 2D слики и податоци добиени од сите
видови сензори (оптички, акустични, ласерско скенирање, итн.).
Добивањето на податоци може да се направи со повеќе методи вклучувајќи 2D
слики и потребни податоци од сензор и од сензори на самото место. Првиот начин
користи парови на стерео слики. Стереофотограметријата или фотограметријата
базирана на блок од преклопени слики е примарен пристап за 3D мапирање и
реконструкција на објекти со користење на 2D слики. Фотограметријата со ограничен
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опсег, исто така е најзаслужна до нивото каде што камерите или дигиталните камери
може да се користат за снимање на слики или објекти со затворен поглед, на пр. згради и
нивна реконструкција со употреба на многу слична теорија како и воздушната
фотограметрија. Пример за софтвер кој може да го направи претходното е
Vexcel GeoSynth (негов претходник е Vexcel FotoG). Друг сличен софтверски програм
е Microsoft Photosynth. Полуавтоматски метод за добивање на 3D тополошки структурни
податоци од 2D воздушни стерео слики е претставен од страна на Sisi Zlatanova [123].
Процесот вклучува рачна дигитализација на одреден број на точки потребни за
aвтоматска реконструкција на 3D објектите. Секој реконструиран објект е проверен од
позицијата на неговата жичана рамка во стерео моделот. Тополошки структурните 3D
податоци се собираат во база на податоци и истите се користат за визуелизација на
објектите. Софтвери кои се користат за добивање на 3D податоци од 2D слики се
ENSAIS Engineering College TIPHON (Traitement d'Image et PHOtogrammétrie Numérique),
CyberCity Modeler, ORPHEUS [6].
Методот на полуавтоматска екстракција на објектите заедно со концептот за
припрема на изградбата на моделите заедно со теренот и други топографски податоци
во топографскиот информационен систем се развиени од Franz Rottensteiner [124].
Неговиот пристап е базиран на интеграција на пресметаните параметри на објектите во
фотограметрискиот процес, применувајќи шема за хибридно моделирање. Објектите се
разложуваат на сет од едноставни примитиви кои се реконструираат поединечно, а
потоа се комбинираат со Булови оператори.
Во Zeng – овиот пристап за реконструкција на површини се користат повеќе слики
[125]. Главната идеја е да се пронајде интеракцијата на 3D стерео податоци и 2D
калибрирани слики. Овој пристап е мотивиран од фактот дека само точните
карактеристични точки кои го “преживуваат” геометриското испитување на повеќето
слики, ќе бидат реконструирани во просторот. Недоволната густина и неизбежните
отвори во стерео податоците треба да бидат надминати, користејќи информации од
повеќето слики. Идејата е значи прво да се конструираат мали слоеви на површината од
стерео точките, потоа постепено да се пропагира само сигурен слој во соседството од
слики низ целата површина. Мултиспектралните слики исто така се користат за детекција
на 3D објекти.
Новите техники за мерење се насочени кон добивање мерки од и помеѓу објектите
од поедините слики со користење на проекција или сенка, како и нивно комбинирање.
Оваа технологија привлекува внимание со нејзиното брзо време за обработка и далеку
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пониската цена од стерео мерењата. Прв комерцијален производ кој може да произведе
многу реалистични градски модели и изградби од единечни сателитски и воздушни слики
е GeoTango SilverEye technology .
Полуавтоматската екстракција на објекти од LIDAR податоци и високорезолуциски слики е исто така можна. Овој пристап дозволува моделирање без физичко
движење кон локацијата или објектот. Од воздушните LIDAR податоци и дигиталниот
модел на површината (digital surface model (DSM)) може да се генерираат и објекти
повисоки од земјата кои автоматски се окриваат од дигиталниот модел (DSM). Врз
основа на оптичкото познавање на објектите, нивните геометриски карактеристики
(димензии, висина и облик), потоа се користат за издвојување на објекти (згради) од
други објекти. Исцртувањето на одделни згради се поедноставува со користење на
ортогонален алгоритам за добивање на подобар картографски квалитет. Анализа може
да се спроведе за извлекување на груби линии на покривот од зградите. Грубите линии
како и информациите за косини се користат за класификација на објектите по типови.
LIDAR и другите технологии за ласерско теренски скенирања даваат најбрз,
автоматски начин за добивање информации за висина и растојание. Комерцијалните
апликации за воздушни LIDAR податоци и технологијата на ласерско скенирање се
докажани за брзи и точни методи за одделување на висината на изградбите. Задачата
на издвојување на изградбите има потреба од информација за локацијата на изградбата,
висината на земјата, ориентациите, димензиите на изградбата, висина на покриви итн.
Повеќето изградби се опишани со доволно детали во однос на општите полиедри,
односно нивните граници може да бидат претставени со група на рамни површини и
прави линии. Понатамошната обработка, како претставување на изградбата по чекори
како полигони се употребува за чување на податоци во GIS базите на податоци [6].
Користејќи
перспектива,

ласерски

скенери

и

слики

земени

од

земја

или

птичја

Fruh и Zakhor претставуваат пристап за автоматско креирање на

текстуирани 3D градски модели [126]. Овој пристап вклучува регистрирање и спојување
на детални фасадни модели со комплементарниот воздушен модел. Процесот на
воздушно моделирање генерира половина-метар резолуциски модел со птичји поглед на
целата област, кои ги содржат теренскиот профил и врвовите на изградбите. Теренскиот
процес на моделирање резултира со детален модел на фасадите на изградбите.
Користејќи го дигиталниот модел на површината (DSM) добиен од воздушните ласерски
скенери, се локализира возилото и се регистрираат копнените фасади на воздушниот
модел со помош на Монте Карло локализацијата (MCL). Конечно, двата модели се
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спојуваат со различни резолуции за да се добие 3D модел [6].
Користејќи воздушен ласерски алтметар Haala, Brenner и Anders ги комбинираат
податоците за висина со постоечките земјени планови на изградбите [127]. Земјените
планови веќе биле добиени или во аналогна форма или во дигитална во 2D GIS.
Проектот беше направен со цел да се овозможи автоматско снимање на податоци преку
интеграција на овие различни типови на информации. Потоа моделите од виртуелната
градска реалност се генерираат во проект преку процесирање на текстура т.е со
мапирање на теренските слики. Проектот покажа можност за брзо добивање на 3D урбан
GIS. Теренските планови се еден многу важен извор на информации за реконструкција
на 3D изградби. Во споредба со резултатите од автоматските процедури, овие земјени
планови покажуваат поголема сигурност, бидејќи содржат збирни инфорамции кои се
направени експлицитно од човечка интерпретација. Од оваа причина, земјените планови
можат значително да ги намалат трошоците на проектот за реконструкција. Пример за
постоечки земјен план на податоци употреблив во реконструкција на изградби е
дигиталниот катастарски план, кој дава информации за дистрибуција на имот,
вклучувајќи ги границите на сите земјоделски површини и земјени планови на
постоечките изградби (објекти). Дополнителни информации како имиња на улици и
дејност на објектите (пр. гаража, станбена зграда, црква,итн.) се предвидени во форма
на текстуални симболи. Во моментот дигиталниот катастарски план е изграден како база
на податоци на покриената површина, главно составен од дигитализација на претходно
постоечки мапи или планови. Софтвер кој се користи за воздушно ласерско скенирање
е OPALS (Orientation and Processing of Airborne Laser Scanning data) [6].
Откако ќе се соберат добиените податоци од сликите или сензорите треба да се
реконструираат. Тоа може да се направи во иста програма или во некој случај, 3D
податоците треба да се експортираат и внесат во други програми за понатамошно
прочистување и/или да се додадат дополнителни податоци. Такви дополнителни
податоци може да бидат податоци за GPS – локација итн. Исто така, после
реконструкцијата, податоците може директно да се имплементираат во локални GIS
карти или во светска карта како што е Google Earth. Пример за софтверски пакети кои
користат податоци од слики или сензори се: Cyclone, Leica Photogrammetry Suite,
PhotoModeler, SketchUp, Rhinophoto [6].
Финансиските трошоци за добивање на 3D податоци и реконструкција на објекти
не треба да се потценуваат.


Теренски ласерски скенери плус софтвер за обработка генерално започнува со
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цена од 150,000€. Неколку помалку прецизни уреди (како Trimble VX) чинат околу
75,000€.


Теренски LIDAR системи чинат околу 300,000€.



Системите кои користат регуларни неподвижни камери монтирани на RC
хеликоптери (фотограметрија) чинат околу 25,000€. Системите кои користат
неподвижни камери со балони се далеку поефтини (2,500€), но бараат
дополнителна рачна обработка и подолго време за рачната обработка.



Добивањето сателитски слики е исто така скап потфат. Високо-резолуциски слики
(половина метар резолуција) чинат околу 11,000€. Високо-резолуциски слики
може да чинат околу 5,500€. Слики со нешто помала резолуција (од CORONA
сателит, со два метри резолуција) чинат околу 1000€ за две слики. Имајќи
предвид дека Google Earth сликите се со многу ниска резолуција за да послужат
во процесот на креирање на 3D модел [6].

2.2 ПРОБЛЕМ И ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Со оглед на тоа што сите досегашни истражувања се однесуваат на креирање на
3D модел од низа на слики, проблемот и предметот на истражување на оваа докторска
дисертација е креирање на 3D модел од видео. Ќе се разгледува начинот на обработка
на видеото, т.е. кои информации би се искористеле како појдовни во процесот на
креирање на 3D модел (калибрација на камерата, параметри на камерата: фокална
должина, главна точка, положба и ориентација за секоја рамка во видео секвенцата,
итн.).
Понатаму, ќе се разгледува начинот на кој ќе можи да се следи обликот на
објектот кој треба да се моделира над една или повеќе рамки од видеото, т.е. како би се
моделирал 3D модел на објект кој се појавува во повеќе рамки од видеото. Ќе се
разгледуваат начинот на добивање на т.н облак од точки, погодните алгоритми за
опишување на објектите, дали ќе се користат полигонални или триаголни мрежи од т.н.
облак од точки за опишување на надворешноста на објектот.
Кога станува збор за т.н. облак од точки, треба да го споменеме дека преку овој
начин се добиваат и модели мапирани со текстура. Значи, нареден проблем после
креирање на 3D моделот би бил и додавање на текстура на моделот од повеќето
погледи на камерата (изворот на текстура се сликите направени од ротацијата на
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објектот пред камерата).
И на крајот би требало ПРАКТИЧНО да креираме 3D модел од видео.
Имајќи го во предвид погоре наведеното како ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ на
оваа докторска дисертација може да се дефинира како: истражување на начини на
креирање на 3D модел од видео и практична изработка на 3D модел од видео, кој
подоцна ќе може да се употреби во повеќе области (виртуални околини, архитектура и
урбанизам, компјутерски игри, индустрија, итн.).

2.3 ПОСТАВУВАЊЕ НА ХИПОТЕТСКА РАМКА
ГЕНЕРАЛНА ХИПОТЕЗА: 3D може да се креира од видео запис.
СПЕЦИФИЧНИ ХИПОТЕЗИ:
1. Постоечките објавени истражувања овозможуваат надградба на процедури за
генерирање на 3D модел од видео.
2.

Со примена на инженерски методи да се подобри точноста на генерираниот модел.

3.

Односот квалитет/цена ќе биде задоволителен.

2.4 ОПРАВДАНОСТ (очекуван придонес за науката)
Бидејќи, ова е ново поле на истражување во компјутерската графика, а во
Република Македонија нема сознанија дека се работи на оваа проблематика,
претставува дополнителен мотив за придонес во оваа област.
Оправданоста за изработка на дисертацијата се должи на теоретска и практична
потреба за реализација на истражувања кои ќе бидат направени во оваа област, имајќи
го во предвид фактот што кај нас проблематиката на 3D моделирање од видео не е
обработувана и соодветно елаборирана, а посебно за делот на практично креирање на
3D модел.
Теоретска: проблемот на креирањето на 3D модели се основаше на креирање на
моделот од низа на слики, а во оваа дисертација прoблемот е креирање на 3D модел од
видео.
Практична: креирање на 3D модел од видео и негова понатамошна употреба.
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Глава 3

3. ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ

Алгоритмите за структура од движење (Structure from Motion) во годините наназад
се однесуваат на точки од кои може да се открие 3D структура од сцената од видео
секвенци. Овие структури најчесто се во форма на редок облак од 3D точки, со додатно
негативно влијание на т.н. outliers (точки кои не припаѓаат на структурата). За да може
еден систем да креира 3D модели од видео, потребно е сукцесивно добивање на мрежа
од овие облаци од точки, и тоа да биде точно и автоматски.
Целта на ова поглавие е да се даде преглед на основните концепти кои се
однесуваат на структура од движење, реконструкција на површини, триангулација

и

точна проценка, потребни за понатамошната работа која се разработува во оваа теза. За
класификација на разни концепти или подетално се препорачува да се разгледаат
книгите за компјутерска геометрија [7], нумерички методи [8] и структура од движење
[9,10].
Во делот на структура од движење потребно е да се разгледа: поврзување на
карактеристики, калкулација на структурата и камерата, автокалибрација и техники за
подобрување на точноста.
Во делот на реконструкција на површини се опишуваат техниките како: густа
реконструкција, густо стерео поврзување, волуметриски техники, реконструкција со
примитиви, техники за деформација на мрежи и триангулација.
За подобрување на проценката се разгледуваат алгоритмите како RANSAC,
MSAC, MLESAC.
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3.1 Структура од движење

Главна одлика на структурата од движење е следната: со дадена позиција на
карактеристика од сцената во сликата да се најде соодветната совпаѓачка позиција на
истата карактеристика во сукцесивната (наредната) слика. Со оглед на тоа што секоја
слика од реалниот свет содржи пиксели кои лежат на хомогена текстура, тоа значи дека
секој пиксел е обиколен со пиксели со многу сличен интензитет (и боја), и е тешко да се
дефинира разлика помеѓу точно совпаѓачкиот пиксел и останатите соседни пиксели.
Друг проблем е појавата на оклузија, при што карактеристики кои лежат на делови
од сцената може да бидат отфрлени во зависнот од разни погледи на сцената, со што се
намалува бројот на пиксели, а тоа резултира со редок сет од совпаѓачки точки.
Проблемот на совпаѓање е првиот чекор во процесот на структура од движење.
Алгоритмите за структура од движење ги воведуваат принципите на геометрија од
повеќе погледи врз карактеристиките од сцената за да ја откријат структурата на сцената
и движењето на камерата. Карактеристиките вклучуваат точки [11,12], линии [13,14] и на
повисоко ниво примитиви како рамнини [15,16]. Најчесто користени се точките кои лесно
се извлекуваат од сликите со користење на детектор на агли [17].

3.2 Пресметка на структурата и камерата

Основните формули со кои се регулираат геометриските ограничувања за
перспективна проекција на карактеристиките на сцената во два погледи, потекнува од
областа на проективна геометрија и фотограметрија во почетокот на 19 век. Hesse [18] и
Sturm [19] произведоа метод за пресметка на епиполарната геометрија на две поврзани
слики од седум совпаѓачки точки во 1860 година. Заедно со понатамошната работа во
1913 година Kruppa [20], кој даде равенки кои ги претставуваат ограничувањата на
калибрацијата на камерата од совпаѓањето од два или повеќе погледи, се постави голем
дел од основата на модерната структура од движење (SfM).
Структурата од движење прво стана популарно истражување во областа на
компјутерската визија во почетокот на 1980 година, по објавувањето на трудот на
Longuet-Higgins за реконструкција на сцена од два погледи со користење на осум
совпаѓачки точки [21]. Со ова се постави концептот на Основната матрица која ја изолира
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епиполарната геометрија на две калибрирани камери. Првичните истражувања во
областа на структура од движење (SfM) беа ограничени на користење на претходно
калибрирани камери и објекти со позната геометрија [22]. Почетните алгоритми
потребни за калибрирани камери беа многу осетливи на шум (noise) и крајности и затоа
нивната практична употреба е мала. Наредните откритија во почетокот на 1990 година,
беа дека основната матрица исто така може да се генерализира за случај на
некалибрирани камери, што доведе до создавање на Фундаментална матрица [23, 24,
25]. Оваа работа има важни импликации, бидејќи е можно да се открие (обнови)
проективната структура на сцената и движењето на камерата од совпаѓањата во
сликата, без знаење на параметрите на камерата. Добар преглед на методите за
пресметка на фундаменталната матрица може да се најде во [26].
После откривањето на фундаменталната матрица која ја содржи геометријата од
два погледи, беа изведени Трифокален тензор [27, 28, 29] за геометрија од три погледи и
Квадрифокален тензор [30, 31] за геометрија од четири погледи. Иако, квадрифокалниот
тензор претставува ограничување на бројот на погледи од кои затворената форма е
достапна, потребата за реконструкција од подолга секвенца на слика резултираше со
креирање на методи кои ги поврзуваат матриците на камерата, добиени од
фундаменталните матрици или трифокалните тензори, во една проективна рамка.
Пристапите за проективна реконструкција од совпаѓања во случај на N-погледи, вклучува
секвенцијално поврзување на матриците на камерата со методите на Beardsley [32] и
Avidan и Shashua [33], и хиерархискиот пристап од Fitzgibbon и Zisserman [34].

3.3 Геометрија од повеќе погледи

Две перспективни слики на единичен објект / сцена се поврзани со епиполарна
геометрија која може да се опише со 3 x 3 единечна матрица. Ако внатрешните
параметри на сликата (на пример, фокална должина, координати на главната точка, итн.)
се познати, може да се работи со нормализирани координати на сликата (Faugeras [24])
и матрицата е позната како основна матрица (Longuet-Higgins [21]); додека пак доколку
се работи со координатите на пикселите на сликата, тогаш станува збор за
фундаментална матрица (Luong 1992, Faugeras 1995, Luong and Faugeras [46]).
Матрицата ги содржи сите геометриски информации неопходни за утврдување на
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совпаѓањата помеѓу двете слики, од кои може да се заклучи три-димензионалната
структура на потребната сцена. Доколку камерата е калибрирана, матрицата може да се
пресмета од проекционата матрица на перспективната камера преку калибрација
(Ayache 1991, Faugeras [24]). Кога внатрешните параметри се познати, а надворешните
(ротација и транслација помеѓу двете слики) не се познати, проблемот е познат како
движење и структура од движење, и овој проблем е детално изучуван во компјутерската
визија (Aggarwal и Nandhakumar [130] , Huang и Netravali [77]). Интересен е случајот за
пресметка на фундаменталната матрица за две некалибрирани слики, т.е во случај кога
не се познати внатрешните и надворешните параметри. Од оваа матрица може да се
реконструира проективна структура на сцената, дефинирана со

4 x 4 матрица на

трансформација.
Студијата

на некалибрираните слики има повеќе важни апликации. Од

проективната структура не може да се добие никаква метрична информација. Сепак,
проективната структура содржи богати информации како што се копланарност,
колинеарност и сооднос на коефициентите на растојанијата, кои се важни за вештачки
системи, како роботите, за извршување на задачи како навигација и препознавање на
објекти (Shashua [33], Zeller и Faugeras [131] , Beardsley, Zisserman и Murray [132]).
Во повеќе случаи, на пример при реконструкција на околина од низа на видео
слики каде што параметрите на видео леќата се подесени на континуирана
модификација, не е можно да се направи калибрација на камерата на класичен начин.
Не може да се добијат никакви метрични информации, но сеуште е можна проективна
структура, доколку камерата се смета како објектив. Понатаму, ако се воведат некои
познати карактеристики на сцената во проективната структура, се добива повеќе
специфична структура на сцената. На пример, со специфицирање на бесконечноста на
рамнината, точната структура може да се пресмета со што ќе се зачувува паралелизмот
и односот на растојанијата (Quan [122], Faugeras [46] ). Hartley, Gupta и Chang [25] први
направиле проективна структура, од која потоа се користат 8 референтни точки за
добивање на Евклидова структура и параметрите на камерата. Mohr, Boufama и Brand
[133] вградија ограничувања како што се локација на точки, паралелизам и вертикални
рамнини (на пример, ѕидови) во постапката на минимизирање, за да се утврди
Евклидовата структура. Robert и Faugeras [134] претставуваат дека 3D комплексен труп
на објектот може да биде пресметан од парови на слики, чија што епиполарна
геометрија е позната.
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Ако претпоставиме дека параметрите на камерата не се менуваат во
последователните погледи, проективните непроменливи може да се искористат за
калибрација на камерата во класичен начин без користење на авто-калибрација
(Faugeras, Luong и Maybank [135]).
Координатите на 3D точка М = [𝑥, 𝑦, 𝑧]𝑇 во координатниот систем на светот и
неговите мрежни координати m = [𝑢, 𝑣]𝑇 се поврзани со

𝑢
𝑠 [𝑣 ] = 𝑃
1

каде што s е произволен скалар, а

𝑥
[𝑦 ]
𝑧

(3.1)

P е 3 x 4 матрица, наречена перспективна проекциона

матрица. Со означувањето на хомогени координати на векторот 𝑥 = [𝑥, 𝑦, … ]𝑇 со 𝑥̃ ,

̃.
каде што 𝑥̃ = [𝑥, 𝑦, … . ,1]𝑇 , се добива 𝑠𝑚
̃ = P𝑀
Матрицата P може да се изрази како

P = A[R t] (3.2)
каде што A е 3 x 3 матрица, мапирајќи ги нормализираните координати на сликата со
ретиналните координати и (R,t) e 3D поместувањето (ротација и транслација) од
координатниот

систем

на

светот

до

координатниот

систем

на

камерата.

Карактеристиките кои се однесуваат на втората камера се означени со `. На пример, ако
mi е точка во првата слика, m`i ја означува нејзината соодветна точка во втората слика.
Линијата l во сликата која минува низ точката m = [u, v]T

се опишува со равенката

au + bv + c = 0 . Доколку l = [a, b, c]T , тогаш равенката може да се претвори во lTm
̃ =0
или m
̃ lT = 0. Мултиплицирањето на l со некој скалар (да не е нулти) ќе ја дефинира
истата 2D линија. На тој начин, 2D линијата е претставена со хомоген 3D вектор.
Растојанието помеѓу точката m0 = [u0 , v0 ]T и линијата l = [a, b, c]T е дадено со равенката:

𝑑 (𝑚0 , l) =

𝑎𝑢0 +𝑏𝑣0 +𝑐
√𝑎2 +𝑏2

(3.3)
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3.4 Епиполарна геометрија и фундаментална матрица

Епиполарната геометрија се јавува помеѓу две камери (Сл.3.1).

Сл.3.1 Епиполарна геометрија
Нека C и C ` се оптички центри на првата и втората камера соодветно. Дадената
точка m во првата слика има своја соодветна точка во втората слика која лежи на линија
наречена епиполарна линија на точката m, означена со l`m . Линијата l`m е пресекот на
рамнината Π, дефинирана со m, C и C ` (позната како епиполарна рамнина) со рамнината
на втората слика Ι ` . Ова е поради тоа што точката од сликата може да кореспондира со
произволна точка на полулинијата CM (M може да биде бесконечност) и проекцијата на
CM на Ι ` е линијата l`m . Освен тоа, сите епиполарни линии на точките во првата слика
поминуваат низ заедничка точка e` која се нарекува епиполар. Епиполарот e` е пресек нa
линијата CC ` и рамнината на сликата Ι ` . За секоја точка mk во првата слика I нејзината
епиполарна линија l`mk во Ι ` е пресек на рамнината Πk дефинирана со mk , C и C ` со
рамнината на втората слика

Ι` .

Сите епиполарни рамнини Πk формираат збир

од

рамнини кои ја содржат линиите CC ` кои мора да ја пресекуваат Ι ` во заедничка точка, која
всушност е епиполарот e` . На сликата може да се види и симетријата на епиполарната
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геометрија. Совпаѓачката точка во првата слика на секоја точка m`k која лежи на l`mk мора
да лежи на епиполарната линија l m` , која е пресек на истата рамнина Πk со рамнината
k

на првата слика I. Сите епиполарни линии од збирот го содржат епиполарот e, кој е
пресек на линијата CC ` со рамнината на првата сликата I. Симетријата доведува до
следниот заклучок. Ако m (точка која лежи на I) и m` (точка која лежи на Ι ` ) одговараат на
единечна физичка точка М во просторот, тогаш m, m` , C и C ` мора да лежат во иста
рамнина. Ова е познато како копланарно ограничување при проблемот на решавање на
движење и структура од движење, во случај кога внатрешните параметри на камерата се
познати (Longuet – Higgins [21]).
Значењето на пресметката на совпаѓањето на различни погледи е во тоа што за
точка од првата слика нејзината соодветна точка во втората слика мора да лежи на
епиполарната линија во втората слика, и при тоа просторот за пребарување се намалува
од 2 - димензионален на 1 – димензионален. Ова се нарекува епиполарно ограничување.
Алгебарски, со цел да бидат одредени m во првата слика и m` во втората слика,
следната равенка мора да биде задоволена:

m
̃ `T Fm
̃ = 0 со F = A`−T [t]x RA−1

(3.4)

каде што (R,t) е груба трансформација (ротација и транслација) и ги донесува точките од
координатниот систем на првата камера до вториот, и [t]x е асиметрична матрица
дефинирана од t, така штo [t]x x = txx за секој 3D вектор x. Оваа равенка може да се
изведе на следниот начин. Доколку се претпостави дека координатниот систем на светот
се совпаѓа со координатниот систем на првата камера. Од точкастиот модел следува:

̃
sm
̃ = A[IO]M

и

̃` = A` [R t]M
̃
s` m

(3.5)

̃ , s и s ` во горните две равенки, се добива равенката (3.4).
Со елиминирање на M
Геометриски, Fm
̃ ја дефинира епиполарната линиjа l`m на точката m во втората слика.
Равенката (3.1) кажува дека совпаѓањето во втората слика на точката m лежи на
соодветната епиполарна линија l`m . Претворањето на симетричниот однос од втората
слика во првата слика е : m
̃ TFTm
̃ ` = 0.
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Матрицата F е 3 x 3 и се нарекува фундаментална матрица. Бидејќи, det([𝑡]x) = 0

det(F) = 0

(3.6)

F е матрица од втор ред. Покрај тоа, таа се дефинира само со скаларен фактор,
бидејќи ако F се мултиплицира со произволен скалар, равенката (3.4) и понатаму важи.
Затоа, фундаменталната матрица има само седум степени на слобода. Постојат само 7
независни параметри од 9 елементи на фундаменталната матрица.
Тридимензионалниот еквивалент на фундаменталната матрица е трифокален
тензор. Проективната геометрија која одговара на три погледи од сцената зависи од
тензорот и од релативната поза на камерата и нејзините внатрешни параметри. Една од
важните работи при промената од дводимензионална во тридимензионална геометрија е
тоа дека точка од еден поглед сеуште има соодветни совпаѓачки точки во останатите два
погледи и лежи на соодветната епиполарна линија, совпаѓањето помеѓу двата погледи
единствено ја дефинираат позицијата на точката во третиот поглед. (Сл.3.2)

Сл.3.2 Трифокален тензор
Проекцијата на точката од сцената, X, во три погледи, зракот помеѓу центарот на
камерата за секој поглед и точката од сцената прават епиполарна линија во останатите
две. Се забележува дека точката 𝑥3 во третата слика лежи на пресекот од двете
епиполани линии создадени од 𝑥1 и 𝑥2 .
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Трифокалниот тензор може да се пресмета од двете фундаментални матрици или
директно од совпаѓање на 7 точки [29]. И обратно, фундаменталните матрици може да се
добијат од трифокален тензор како и проекционите матрици на камерата [9].
Исто така постои и т.н квадрифокален тензор кој се однесува на геометрија од
четири погледи, а кога се работи за видео станува збор за геометрија од N- погледи
(Сл.3.3).

Сл.3.3 Поврзувањето на триплетите слики
Поврзувањето на триплетите слики се прави со користење на трифокален
тензор. Проекционите матрици на камерата се добиваат од поклопените тензори и се
користат за пресметка на хомографијата, која го трансформира секој нареден тензор во
иста проективна рамка како и првиот.
Најчесто фундаменталните матрици или трифокалните тензори се пресметуваат
посебно за совпаѓачките парови/триплети на слики во секвенцата. Ова совпаѓање
овозможува совпаѓачките точки да се носат низ секвенцата. Ако се претставени доволен
број на совпаѓачки точки низ целата секвенца, тогаш најлесниот начин за пресметка на
трифокален тензор е да се искористат првата, средната и последната слика и да се
реконструираат 3D точките. Средните камери потоа директно може да се пресметаат
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користејќи ги познатите 2D - 3D коресподенции во процесот наречен реизбор. Кога
еднаш сите камери ќе бидат пресметани, тогаш оние точки кои припаѓаат на секвенцата
може да се триангулираат за да се добие облак од точки.

3.5 Наоѓање на совпаѓачки точки (кореспонденции)

Проблемот на совпаѓање генерално е многу тешко да се реши. Но, во случај на
видео секвенца, ова може да се направи со наоѓање на карактеристики помеѓу сликите
со одреден степен на успешност. Бидејќи, видео камерата типично зема слики на 25-30
Hz, може да се земе дека позицијата и осветлувањето на камерата се менуваат многу
малку помеѓу сликите. Ова значи дека пикселот во една слика највероватно е лоциран
внатре во мал регион на истите координати во наредната слика и е опкружен со пиксели
со сличен интензитет на оние од претходната слика.
Важна одлика на една точка е нејзината индивидуалност. Бидејќи, на еден пиксел
може да му се додадат мал број на вредности за интензитет, интензитет/боја не е
доволно за уникатно да го дефинираат. Индивидуалноста на точката може подобро да се
дефинира ако се земе во предвид и интензитетот на соседните точки. Ова значи дека
точките опкружени со соседи со различни интензитети се повеќе индивидуални и затоа
полесно може да се најдат во другите слики.
Детекторот на точки треба да избере точки кои се индивидуални и точки кои
обично имаат најмногу различни соседи, а тоа се точки кои се наоѓаат на аглите на
сликата. Клучна карактеристика на детекторот на агли е повторливоста, што значи дека
истите агли детектирани во една слика, исто така ќе бидат откриени во другите слики. За
да може еден детектор на агли да биде повторлив, треба да се одберат точки на аголот
со повеќе различни соседи, и да се непроменливи на скалирање, ротација и
осветлување. Постојат повеќе детектори на агли, на пример Schmid [35] докажа дека
Harris-овиот детектор на агли [17] најдобро ги исполнува овие услови и е најчесто
користениот детектор во повеќе области на компјутерската визија. Во оваа докторска
теза петтата глава е посветена на споредба на неколку детектори на агли.
Откако точките од интерес се идентификувани, потребно е да се споредат точките
помеѓу сликите со некоја мерка за сличност. Сликите нормално се споредуваат во
парови и потоа групите од сличности од различните слики се спојуваат. Техниките за
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корелација обезбедуваат мерка за сличност со споредување на интензитетот на разлики
помеѓу регион од 5x5 или 7x7 пиксели, центриран на точка во првата слика во однос на
втората слика која е придвижена во претходно дефинираната област на пребарување.
Најчесто користен метод кој има предност во однос на непроменливоста на глобалните
промени на осветлувањето помеѓу сликите е Normal Cross-Correlation (NCC) [36].
Првично, карактеристиките ќе бидат поклопени помеѓу сликите со пребарувањето
на регион во втората слика центриран на локацијата на точката во првата слика. Точката
со највисока корелација потоа се користи за да се спроведе обратна проверка, овој пат
со пребарување во првата слика. Ако точките се совпаѓаат во двете насоки со вредност
на корелација над одреден праг, тогаш тие се означени како кореспонденции (совпаѓачки
точки). Откако сите точки ќе бидат проверени на овој начин, тогаш се користи процедура
за пресметка на фундаменталната матрица, а потоа т.н водечко совпаѓање кое користи
епиполарно ограничување. Кога фундаменталната матрица е позната, тогаш точка од
првата слика загарантирано лежи долж епиполарната линија во втората слика.
Друг пристап кој се користи за долги секвенци од слики е KLT Tracker [37]. Овој
алгоритам прави разлика помеѓу карактеристиките во првата слика и тековната слика
дозволувајќи промени на сликата.

3.6 Автокалибрација

Иако проективната реконструкција е корисна, за точно одредување на структура
од

сцената

е

потребна

целосна

метрична

реконструкција.

Со

методот

на

автокалибрација, внатрешните параметри се обновуваат и ја претвораат проективната
реконструкција во метрична. Повеќето методи на автокалибрација се бираат на
концептот на апсолутен конус, конус кој е непроменлив на Евклидовите трансформации.
Ова значи релативната позиција на движечката камера е константна, со што сликата од
било кој поглед зависи само од внатрешните параметри на камерата.
Концептот на автокалибрација за првпат беше предложена од страна на Faugeras
[23] со користење на Kruppa равенките [20], кои ги ставаат ограничувањата на двојна
слика на апсолутен конус со користење на епиполарна геометрија. Triggs [38] предложи
концепт на автокалибрација со користење на двоен квадрат. Важни студии за процесот
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на автокалибрација се претставени од страна на Sturm [39, 40], Torr [41], Pollefeys и Van
Gool [42, 43] и Kahl [44].
Aвтокалибрацијата е процес со кој внатрешните параметри на камерата се
пресметуваат директно од секвенците слики, со одредени ограничувања наметнати врз
нив. Со ова не само што се избегнува потребата од калибрација на камерата, но и
дозволува некои параметри на камерата да се разликуваат во текот на секвенцата.
Најчеста причина за промена на параметрите е доколку камерата зумира или фокусира
во текот на видео секвенцата со што се менува фокалната должина, а во некои случаи и
главната точка.

3.7 Реконструкција на површини

Полигоналните (најчесто триаголните) мрежи се стандардни за претставување на
3D површини и 3D објекти. Употребата на овие мрежи има предност во однос на тоа што
тие се релативно компактни и лесни за поедноставување, компресирање и пренесување.
При реконструкција на површини постојат неколку видови техники, и тоа: густа
реконструкција, густо стерео поврзување, волуметриски техники, реконструкција со
примитиви, техники за деформација на мрежи и триангулација.
Видеото како влезен податок е несоодветен за површинска реконструкција со
индиректни техники, како што се волуметриска и густа реконструкција. На пример, во
случај на волуметриска реконструкција, поради фактот дека камерата е во самата
околина не е можно да се добијат потребните силуети на објектите. Во друг случај, каде
што сите пиксели (густа стерео реконструкција) треба да се поврзат помеѓу сликите, во
сцената ќе се појават големи области со хомогена текстура и оклузии, со што ќе се
појават значителни проблеми.
Реконструкција базирана на примитиви, најчесто наменета за архитектонски
сцени, дава одлични резултати, но методите се наменети посебно за големи урбани
сцени.
Индиректните методи за реконструкција на површини ја користат пресметаната
геометрија на камерата за реконструкција на површина, користејќи ги самите слики.
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Директното добивање на мрежа од облакот со точки, со помош на процесот на
триангулација, како излез од структурата од движење има неколку предности: зачувани
се остри рабови и агли и нема појава на погрешни точки и добиените мрежи се помалку
сложени. Кога се креирани ретки мрежи, едноставноста на мрежите дозволува нивна
брза и рачна корекција.

3.8 Триангулација

Триангулацијата е процес на претворање на даден сет од точки во конзистентен
полигонален модел (мрежа). Оваа операција едноставно ги дели влезните податоци и
обично генерира темиња, рабови и области кои се поврзани со заеднички рабови, и на
тој начин заедно ја претставуваат површината. Оптималната триангулација значи
мерење на агли, должина на рабови, висина или област на елементите, додека грешката
на конечната апроксимација на елементите е сродна со најмалиот агол на елементите.
Темињата од триангулацијата може да бидат точни влезни точки или екстра точки,
наречени Steiner-ови точки, кои се вметнуваат за да се добие повеќе оптимална мрежа
[128]. Триангулацијата може да се изведе во 2D или 3D, во зависност од геометријата на
влезните податоци.
Во случај кога влезниот регион е рамнина, резултатот се триаголници кои се
сечат само на заедничките рабови и темиња. Познат начин кој оптимизира повеќе мерки
за квалитет е Delaunay – овата триангулација (DT) [129]. Delaunay – овиот критериум
гарантира дека нема теме кое ќе лежи како тежишна точка во внатрешноста на било кој
триаголник во мрежата. Delaunay – овата триангулација всушност претставува
дуплирање на Voronoi – овиот дијаграм, и најчесто се нарекува Thiessen или Dirichlet
мозаик (Сл.3.4).
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Сл.3.4 Voronoi дијаграм (лево) и Delaunay – ова триангулација (десно) на ист сет од
точки. Во Voronoi – иот дијаграм, секој регион е дел од рамнината најблиску до јазолот.
Со поврзување на јазлите со заедничи граници од Voronoi – иот дијаграм, се формираат
триаголниците на Delaunay – ова триангулација.
Триангулација во 3D е поделба на влезот во колекција од тетраедри кои се
создаваат само од заедничките површини (темиња, рабови или триаголници).
Резлутатите од 3D триангулацијата се многу посложени од резултатите од 2D
триангулацијата. Како влезни податоци може да бидат едноставен полиедар (сфера),
неедноставен поледар (конус) или облаци од точки.

3.9 Подобрување на проценката

Техниките за добивање структура од движење се исклучително чуствителни на
присуството на точки кои не припаѓаат на даден објект (outliers) и шум, и поради ова
истите се нестабилни. Torr [45] и Zhang [46] предлагаат прецизни методи за
пресметување на фундаменталната матрица со користење на техниките RANSAC [47],
LMedS [48], при што основните проценки на епиполарната геометрија се користат како
ограничување при процесот на барање на совпаѓачки точки. Сличен начин на пресметка
на трифокален тензор имаат предложено Torr и Zisserman [49]. Исто така, со примена на
техниката на нелинеарно минимизирање на т.н. пакет на подесувања (bundle adjustment
[50]) се подобрува првичната проценка на камерата и структурата, претходно добиени со
линеарните техники, и се зголемува точноста.
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Глава 4

4. ПРИНЦИПИ НА КОИ СЕ ЗАСНОВА 3D МОДЕЛИРАЊЕТО ОД
ВИДЕО

Во

компјутерската

графика,

3D

моделирање

е

процес

на

математичко

претставување на три-димензионална површина на објект, со користење на специјален
софтер, при што крајниот производ е 3D модел. Резултатот може да биде прикажан како
дво-димензионална слика преку процесот на 3D рендерирање или да се користи во
компјутерска симулација на физички феномени. Моделите исто така може да бидат
физички креирани со користење на 3D уреди за печатење.
Како влез во процесот на 3D моделирање може да се користат слики или видео.
Проблемот кој се разработува во оваа теза е видеото како влез.
Процесот на 3D моделирање од видео се состои од 4 главни задачи:
1. Детекција и спојување на карактеристиките. Целта на овој чекор е да се најдат
истите карактеристики во различни слики и истите да се спојат.
2. Откривање на структура и движење. Овој чекор ги открива структурата и
движењето во сцената, т.е 3D координати на детектираните карактеристики,
позиција, ориентација и параметри на камерата во позицијата на снимање на
видеото.
3. Стерео поврзување (мапирање). Овој чекор креира густа мапа на поврзување.
Заедно со откриената структура од претходниот чекор, овој чекор овозможува
креирање на густа и длабока мапа.
4. Моделирање. Овој чекор вклучува потребни процедури за правење на
реалистичен модел од сцената ( на пр. градење на мрежни модели, мапирање на
текстури).
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Процесот на 3D моделирање од видео може да го претставиме како на Сл.4.1:

Видео

Детекција и
спојување на
карактеристики

Откривање на
структура и
движење

Стерео
поврзување
(мапирање)

Моделирање

3D Модел

Сл.4.1 Главни задачи на 3D моделирање од видео

На Сл.4.1 како влезен податок се дефинира видео секвенца, и преносниот чекор
од видео до слика т.е селекција на рамки од видеото е дел од процесот на
реконструкција.
Претходно опишаниот процес на 3D моделирање од видео е најгенералниот опис
на овој процес [51]. Други дијаграми на процесот на реконструкција можат да се додадат
кон него. На пример, рамката на Pollefeys [52] прикажана на Сл.4.2: (А) и (B) се споени во
влез, (C) и (D) се споени кон (1), (E) и (F) кон (2),(G) со (3), (H) со (4) и (E) е споен со
излез.
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(B) Камера

(C) Спојување на
карактеристики

(D) Сродни слики

(А) Влезни
податоци
(видео
секвенца)

Поврзани
карактеристики

Релации во повеќе
погледи

(E) Проекциона
реконструкција

Проекционен модел

(F) Автоматска
калибрација

Метричен модел

(G) Густо поврзување

Густа мапа

(H) 3D моделирање

(E) Текстуриран
модел

Сл.4.2 Работна рамка на процес на 3D моделирање од видео на Pollefeys [52]

Работна насока
Влез

Процес

Резултат

Средни резултати
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4.1 Детекција на карактеристики и спојување

Процесот на детекција на карактеристики и спојување креира односи кои ќе се
користат во наредниот чекор, откривање на структура и движење, преку откривање и
поврзување на исти карактеристики во различни слики (рамки од видеото). До сега,
карактеристиките кои се користат во процесот на откривање на структурата се точки
([53], [54]) и линии ([55]). Значи, кога зборуваме за карактеристики станува збор за точки
или линии. За овој чекор од процесот на 3D моделирање од видео важно е да се
напоменат некои концепти кои се однесуваат на детекцијата на карактеристиките и
нивното спојување, а тоа се т.н детектори и дескриптори.


Детектори: Процесот на додавање на сликата карактеристичен детектор, значи
процес за откривање карактеристики во сликата. Најважната информација која ја
дава детекторот е локацијата на карактеристиките, но и други параметри, како на
пример големината. Две карактеристики кои му се потребни на добар детектор се
повторливост и сигурност. Повторливоста значи дека иста карактеристика може
да биде откриена во различни слики. Сигурноста значи дека откриената
карактеристика треба да биде доволно препознатлива, па бројот на нејзини
соодветни кандидати да е мал.



Дескриптори: Да претпоставиме две слики (од два различни погледи) на сцената
од кои има извлечено некои карактеристики. За да се најдат соодветните парови
на карактеристики потребен ни е дескриптор. Дескрипторот е процес кој зема
информација

од

карактеристиките

и

сликите

за

да

произведе

описна

информација, т.е карактеристика ”опис”, кои обично се претставуваат во форма
на карактеристични вектори. Описите подоцна се користат за спојување на
карактеристики од една во друга слика. Дескрипторот треба да биде непроменлив
на ротација, скалирање и трансформација, па истата карактеристика во различни
слики ќе се карактеризира со скоро иста вредност и својствено на тоа ќе се
намали бројот на можни совпаѓања [51].
Процесот на детекција и спојување, земајќи ги во предвид детекторите и
дескрипторите, е прикажан на Сл.4.3.
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Видео

Детектор

Информации
за
карактеристи
ките

Дескриптор

Почетно
спојување

Сличности

Опис на
карактерист
иките

Сл.4.3 Процес на детекција и спојување со користење на детектори и дескриптори

Карактеристичните точки се нарекуваат уште и “интересни точки”.
Дефиницијата за интересни точки дадена во [56] гласи: “секоја точка во сликата
за која сигналот се менува дво-димензионално е интересна точка”. Оваа дефиниција
сепак не може да ги покрие сите видови на интересни точки. Затоа, како интересна точка
се дефинира точка која може да се идентификува во процесот на детекција.
Постојат детектори и дескриптори на точки и детектори и дескриптори на линии.

4.1.1 Детектори на точки

Детекторите на точки се класифицираат во 3 категории: детектори базирани на
контура, детектори базирани на интензитет, детектори базирани на параметарски модел.


Декторите базирани на контура прво влечат контури од сликите и потоа наоѓаат
точки кои имаат специјални карактеристики, на пр. јазли, завршетоци или
максимално искривување. За да се добијат поточни резултати, треба да се
направи повеќекратна детекција.



Детекторите базирани на интензитет наоѓаат интересни точки со испитување на
промената на интензитетот околу точките. За да се измерат промените на првиот
и вториот извод на сликата се користат разни форми и комбинации.
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Детекторите базирани на параметраски модел наоѓаат точки со вклопување на
модели / текстури (на пр. L- агли) врз сликите.
Повторлив детектор е оној кој е непроменлив на промени, како на пр. ротација,

скалирање, линеарна трансформација и интензитет. На пример, Harris-овиот детекторот
за агли [17] е непроменлив на ротација и делумно на промената на интензитетот, но не е
непроменлив на скалирање. Детекторите непроменливи на скалирање [57, 58] бараат
карактеристики низ размерен простор. Mikolajczyk и Schmid [58] ги користат Harris-овите
агли за наоѓање на карактеристики во просторна област и потоа со употреба на Laplacian
се селектираат карактеристиките кои се непроменливи на скалирање. Детектори
непроменливи на линеарна трансформација се дефинирани од Tuytelaars и Van Gool
[59]. Почнувајќи од максимален локален интензитет, се прават истражувања низ зраците
низ таа точка за да се најдат екстремите на локалниот интензитет. Врската направена од
тие екстреми дефинираат интересен регион, кој се претставува со елипса. Со барање
низ повеќето зраци и користење на елипси за претставување на тие региони,
детектираните региони се непроменливи на линеарна трансформација [51].

Карактеристика

Ротирана

Ротирана и

Линеарно-трансформирана

агол

карактеристика

зголемена

карактеристика

карактеристика

Сл.4. 4 Карактеристика под различни трансформации

Тешко е да се каже кој детектор треба да се користи во пракса, бидејќи брзината е
уште еден одлучувачки фактор. Финалното спојување не зависи многу од избраниот
детектор. Најдобар избор е брз детектор и добар дескриптор за да се детектираат
најдобрите карактеристики од сцената. Во петтата глава од овој труд е направена
споредба на детекторите на агли и од практичниот пример е направена анализа за
карактеристиките на соодветните детектори на агли.
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4.1.2 Дескриптори на точки

Дескрипторите на точки исто така можат да се класифицираат во неколку
категории:


Дескриптори

базирани

на

распространетост.

За

претставување

на

карактеристиките во регионот се користат хистограмите. Тие карактеристики
можат да бидат интензитет на пиксел, растојание од централна точка [60],
релативна распределба на интензитет [61] или градиент [62].


Просторно-фрекфентни дескриптори. Овие техники се користат во доменот на
класификација на текстури и опис. Дескрипторите за текстура користат Gabor
филтри и се стандаризирани од MPEG7 [63].



Диференцијални дескриптори. Кај овие дескриптори се користи сет од изводи
од сликата за да се опише интересниот регион.



Моментални дескриптори. Централниот момент во регионот во комбинација со
нивниот распоред го одредуваат степенот на неповторливост на формите [51].
Неповторливоста на дескрипторите се добива на повеќе начини за различни

фактори кои се менуваат. На пример, во [62] максимумите на локалните градиенти со
различни насоки се користат за одредување на ориентацијата. Друг сет од ротационите
непроменливости

може

да

се

користат

за

карактеризација

на

регионот,

т.е

трансформацијата Fourier-Mellin употребена во [64]. Размерот и накосувањето се
детерминирани во фазата на детекција и се користат за нормализирање на патеките на
сликите [64].

Сл.4.5 Интересни точки детектирани со SIFT (зелено обоени)
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Mikolajczyk и Schmid направија еваулација на дескрипторите [65]. Дескрипторот
SIFT [57] е непроменлив на скалирање и делумно на промената на погледите, и
методите базирани на овој дескриптор даваат добри резултати. Изборот на дескриптор е
поважен од изборот на детектор. Повеќето добри дескриптори користат информации
добиени од комплексни детектори (на пр. скалирање, размер).

Сл.4.6 Првични совпаѓања со користење на SIFT

Сл.4.7 Совпаѓања после пополнувањето на фундаменталната матрица

32

4.1.3 Линии

Сличностите

на

точките

се

користат

само

за

дво-насочна

проективна

реконструкција. Меѓутоа, за три и повеќе насочено откривање на структурата се користат
сличности на линиите.

4.1.4 Детекција на линии

Детекцијата на линиите често вклучува детекција на рабови, пратено со
извлекување на линии. Повеќето шеми за откривање на рабови се достапни во
литературата. Клучот за решавање на овој проблем е промена на интензитетот, кој е
претставен преку градиентот на сликата. Детекција на рабовите често се прави со иста
рутина: мазност, примена на филтри за подобрување на рабовите, примена на праг
(threshold) и трасирање на рабовите.
Проценката на детекторите на рабовите се доследни и не се конвергентни [66] од
причини како што се нејасните цели и променливите параметри. Shin [66] има направено
серија на развој во различни задачи, во кои апликацијата делува како црна кутија за
тестирање на алгоритмите. Една од нив е и структура од движење. Детекторот Canny [8]
е најсоодветен поради своите перформанси, најголема брзина и ниска чуствителност на
променливоста на параметрите. Сепак, алгоритамот кој се користи во структура од
движење [68] не е насочен кон трети погледи и користи сегменти од линии, наместо
линии како во [69].
После процесот на детекција, следи екстракција на линии, која може да се
направи на неколку начини. Најпозната во поврзувањето на криви е Hough-ова
трансформација [70]. Оваа трансформација и нејзините додатоци сеуште се користат во
литературата [71]. Поедноставниот пристап поврзува отсечки со ограничување на
промената на аголот и користи метод на најмал среден квадрат за да ги спои поврзаните
патеки во линии [66].
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4.1.5 Совпаѓање на линии

Линиите можат да се совпаѓаат во однос на нивните атрибути, како што се
ориентација, должина или степен на поклопување. Некои стратегии на совпаѓање, како
најблиска линија или верификација на дополнителен поглед, можат да се користат за
зголемување на брзината и точноста. Оптичкиот проток може да се користи во случај на
кратки основни линии [72]. Совпаѓањето на групи на линии (совпаѓање на графици) е со
поголема точност во споредба со индивидуалните совпаѓања [73].
Beardsley [74] користи геометриски ограничувања во случај на два и три погледи
за совпаѓање на линиите. Ограничувањата се пронајдени со методот на соодветни точки.
Линиите и генерално повисоките структурни карактеристики даваат посилни
ограничувања. Линиите се помногубројни и лесни за екстракција од сцени, на пр. урбана
архитектура. Но, имајќи во предви дека алгоритмите за екстракција на линии и нивно
совпаѓање за да се открие структурата не се комплетни, теоријата на 3D реконструкција
со линии се заснова на методот на совпаѓање на точки. Beardsley [74] користи совпаѓање
на линии и трифокален тензор, но и во овој случај линиите не се директно искористени.
Сепак, совпаѓањето на точките се користи во откривање на информации за геометријата
[51].

4.2 Откривање на структура и движење

Втората задача Откривање на структура и движење, ја открива (обновува)
структурата на сцената и информациите за движењето на камерата. Информации за
движењето на камерата се позиција, ориентација и внатрешни параметри на камерата,
за време на снимање на сцената. Информациите за структурата се добиваат преку 3D
координатите на карактеристиките.
Со совпаѓање на карактеристиките се утврдуваат геометриските ограничувања
помеѓу погледите, со што се обновува проекционата матрица (што ја претставува
информацијата за движењето). Конечно, 3D координатите на карактеристиките, т.е
информациите за структурата може да се пресметаат преку триангулација (Сл.4.8).
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Совпаѓања

Проекциона
реконструкција

Метрична
реконструкција

Проективна
структура
(облак од
точки)

Проекционо
движење
(проекциони
матрици)

Метрична структура
(облак од точки)

Метрично движење
(проекциони
матрици)

Рафинирани
совпаѓања

Сл.4.8 Процес на откривање на структура и движење

4.2.1 Стратификација на 3D геометрија

F матриците и трифокалните тензори ги формираат ограничувањата помеѓу
повеќето погледи. И да постојат доволно информации т.е. карактеристики кои се
совпаѓаат за да се најде матрицата F или тензорот, тоа не е доволно за да се открие
проблемот на структурата и движењето. Двосмисленоста на реконструкцијата е поради
недостаток на првична информација. Во калибрираната реконструкција, информацијата
за параметрите на камерата се познати пред рачно да се калибрира процесот и може да
се менуваат. Но, во некалибриран случај да се направи Евклидова реконструкција,
информациите кои недостасуваат мора да се откријат во чекорот на автокалибрација.
Овој процес ги користи идеите на геометриска стратификација [52] и непроменливи
објекти.
За да се направи метрична реконструкција т.е. реконструкција во метричен
простор (Евклидов простор), треба да се најдат соодветните реконструкции на понизок
стадуим: поврзан и проекционен простор соодветно. Во проективниот простор
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концептите на паралелизам, сооднос и центар повеќе не постојат, но во овој простор се
јавуват тангентите [51].
Калибрираниот простор користи калибрирани објекти т.е неговите карактеристики
се познати, за да се најдат параметрите на камерата. Во некалибрираната
реконструкција, невидливите но секогаш постоечки објекти се заменети, тие се рамнина
на

бесконечноста,

апсолутни

конуси

или

апсолутни

квадрати.

Рамнината

на

бесконечноста и апсолутните конуси се непроменливи во поврзаниот и метричен
простор. Апсолутната двојна квадратна енкодирана информација на останатите се
користи во

Pollefeys-овиот

метод

на

реконструкција

[53].

Карактеристиките

на

геометриските слоеви се сумирани во Табела 4.1.
Табела 4.1 Карактеристики на геометриски слој.
Слој

Dof

Матрица

Проективна

15

P

Дисторзија

Непроменливи
Пресек,
тангента на
површина,
однос на
пресек

Поврзувачка

12

[ АТ
0

1

]

Паралелизам,
центроид,
рамнина на
бесконечност

Метрична

7

𝑠𝑅
[ Т
0

𝑡
]
1

Релативно
растојание,
агол,апсолутен
конус

Евклидова

6

[

𝑅
0Т

𝑡
]
1

Апсолутно
растјание

Матрицата P е 4 x 4 непроменлива матрица. Матрицата А е 3 x 4 матрица. 𝑅 е 3 x
3 ротациона матрица, 𝑠 е фактор на скалирање, 𝑡 е 3D вектор на транслација.
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4.2.2 Проективна структура и движење

Реконструкцијата со познавање само на неколку карактеристики е можна само со
проективна реконструкција и постојат повеќе начини да се добие проекциона матрица од
геометриското ограничување, односно основната матрица или фокалниот тензор. Затоа,
проективната реконструкција е главна за откривање на основните матрици или
фокалните тензори.
Доколку влезот т.е совпаѓачките карактеристики вклучуваат надворешни линии се
користат методите како што се RANSAC, LMS. Потоа за да се подобри квалитетот се
користи интерактивната минимизација на Levenberg-Marquart. Изборот на погрешна
функција

на

минимализација

е многу важен заради алгебарската

грешка т.е

пресметаната грешка директно од равенката на геометриското ограничување.
Со обновени фокални тензори проeктивната реконструкција е веќе достапна.
Постојат многу декомпозитори од тензорите на проекционите матрици [75]. Една од
најчесто користените претпоставува дека првата проекциона матрица на камерата е
P1 = [I 0] и го дава останатите проекциони матрици на другите погледи базирани на
ограничувањето.
Во случај на повеќе од два погледи, распаѓањето на проекционите матрици мора
да се направи со хомографи предизвикани од иста референтна рамнина со цел да се
добие конзистентна структура. Ова би можело да биде базирано на работата на Luong и
Vieville [76] или врз основа на трифокални тензори опишан во работата на Avidan и
Shashua [77].
За да се избегнат сложени равенки, може да се користи методот на Pollefeys [54]
за ажурирање. Со првичната структура се пресметува нова проекциона матрица од
систем

на

линеарни

равенки,

кои

се

формираат

од

совпаѓањето

на

веќе

реконструираните 3D точки и нивните проекции во нови рамки. За овие пресметки се
потребни шест точки. Проблемот на акумулација на грешки е решен со поделба на
секвенците на К-рамки и поклопување на почетните рамки на блоковите. Со користење
на координатите на првиот поглед наместо координатите на светот се поедноставуваат
равенките на реконструкцијата, бидејќи проекционата матрица на првиот поглед е крајно
едноставна (P = [I 0]). Сепак, тоа ја прави прави пресметката нестабилна и чувствителна
на шум (noise) [78]. Ова е причина за употреба на метод на факторизација, прв пат
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воведена од Tomasi и Kanade [78] за ортогонална проекција, која произведува
конзистентен сет од проекциони матрици директно од совпаѓањата. Методот е подоцна
продолжен од Sturm и Triggs [79] за перспективна проекција [51].

Сл.4.9 Поврзување на карактеристиките во различни рамки и добивање на
проективна структура

4.2.3 Метрична структура и движење

Процесот на надградба на проекциона во метрична структура се нарекува
автокалибрација или само-калибрација. Без дополнителни ограничувања, не е возможно
да

се

надгради

метрична

реконструкција.

Развојот

на

истражувањата

на

автокалибрацијата започнува од методите со строги нереални претпоставки на
движењето на камерата и внатрешните параметри [80] се до флексибилност, практично
со минимални и реалистични претпоставки (на пр. само-калибрација со состојба на
квадратни пиксели) претставени во [81].
Итеративните методи на Pollefeys [55] и Heyden [81] директно откриваат метрична
структура од проекционата. Сепак, Pollefeys креира метод од анализа на апсолутна
квадратна равенка (апсолутна квадратна равенка енкодира карактеристика на двата
слоја и поврзаниот и метричниот), додека пак Heyden [81] се добива од решението од
равенката на проекционата матрица.
Hartley, од друга страна, заради коментарите дека повторувањето [83] е слабо и
директниот медот на ажурирање има тешкотии во ограничувањето [9], предлага целосно
стратифициран метод [51].
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Сл.4.10 Дел од сцена и нејзина метрична структура

4.3 Дестилирање (корекција, ректификација) и стерео мапирање

Креираната структура после втората фаза е многу диксретна и не е доволна за
визуелизација. Исто така, и мапата за густина на длабината мора да биде утврдена за да
се креира 3D модел. Овие задачи може да бидат поделени на две подзадачи:
ректификација и густо стерео мапирање. Првата задача го користи епиполарното
ограничување за подготовка на податоците за другото порамнување на соодветен пар на
епиполарни линии во должина на иста линија на скенирање со што сите соодветни точки
ќе имаат иста y-координата во двете слики. Ова допринесува втората задача
(пребарување и откривање низ целата слика) да е побрза. Понатаму, други техники за
оптимизација се користат во втората подзадача за да се постигне густо откривање пред
креирање на мапата на длабина со процес на триангулација [51]. На сл.4.11 е претставен
овој процес.

39

Видео
рамки

Ректификација

Метрични
проекцион
и матрици

Стерео мапирање

Мапа со густо
појавување

Корегирани
рамки

Совпаѓања

Сл.4.11 Процес на стерео мапирање

4.3.1 Ректификација

Првата класа на методот на ректификација е рамнинска ректификација [84], а тоа
е случај кога двете слики се простираат во рамнина која е паралелна на основната
линија. Оваа класа на ректификација работи со традиционалните апликации кај кои нема
напредно движење на камерата т.е. антенски слики. Тоа не успева во случај на напредно
движење на камерата, која е доста честа појава кога видео секвенцата е снимена со
рачна камера т.е движење по една улица. Во ваков случај, рамнинската ректификација
ќе креира неповрзана слика.
Втората класа на методот на ректификација е нерамнинска ректификација.
Првиот измислен метод во оваа класа е цилиндерска ректификација предложени од Roy
[85]. Сликите се проектирани врз цилиндер чија оска е основната линија. Проблемот за
големината на неповрзаните слики е решен на овој начин. Сепак, цената е во
сложеноста која не е посакувана карактеристика во чекорот на подготовка.
Подоцна, Pollefeys [86] го воведе методот наречен поларна ректификација, која го
открива проблемот на задржување на едноставноста. Секој пиксел е кодиран со две
компоненти кои лежат на линијата на скенирање, која е епиполарна линија и нивното
растојание од епиполарот. Овој метод не бара проекција на пикселите туку само
скенирање и снимање. Подоцнежната работа на Oram [87] го насочува овој метод за да
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се редуцира дисторизјата на карактеристиките и да го комплетира решението на
епиполарот во случај на бесконечноста [51].

Сл.4.12 Поларна ректификација

Сл.4.13 Две последователни рамки пред и после ректификација

4.3.2 Стерео мапирање

Стерео мапирање е задача на создавање на густа мапа на точки од различни
калибрирани погледи. Оваа задача не е едноставна. Повеќе трудови, различни
ограничувања и стратегии го воведуваат тоа [88]. Во овој дел се користи и таксономија.
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4.3.3 Таксономија

Традиционалнaта дефиниција на оваа задача користи само два пречистени
погледи и мапата на совпаѓање е претставена како мапа d(x; y) во однос на
референтните слики. Оваа задача ги вклучува и следните подзадачи:
1. Пресметка на трошокот на совпаѓање. Разликите на секој пар од пиксели од
две различни слики се пресметуваат со помош на функција на трошоци т.е
квадратна разлика во интензитетот или апсолутна разлика. Опсегот на
пресметка т.е пикселите да се споредуваат со пикселите од референтната
слика е ограничен со геометриското ограничување, на пример епиполарно
ограничување.
2. Трошок за агрегација (собирање). Овој чекор ја зголемува точноста, трошокот
после собирањето содржи информација за цел регион, а не само за еден
пиксел. Агрегацијата во повеќето случаи е спроведување на локална мазност.
3. Пресметка / Оптимизација на разликите. Во овој чекор се прави одлуката за
составување. Тоа може да биде едноставно повторување или како глобална
оптимизација над сите пиксели.
4. Префинетост на разликите. Пречистувањата

вклучуваат пресметка на

разликите на суб-пикселите, на пример преку лепење на криви и пост
процесирање, како што е примена на среден фактор за да се исчистат
нееднаквостите.
Алгоритмите можат да бидат локални или глобани. Локалните алгоритми
одлучуваат соединување базирано на соединување на трошоците во рамките на
ограничен регион, додека пак глобалните применуваат пресметка за мазноста над
целата слика и го решаваат проблемот за оптимизација.
Глобалните методи се класифицираат во три подкласи и тоа:


Глобална оптимизација - спроведувањето на ограничувањето на мазноста се
толкува како проблем на минимизација на енергија. Функцијата на енергија ги
енкодира двете грешки на интензитет и мазност. Функцијата на мазност мора
да го зачува и дисконтинуитетот на рабовите. Спојувањето е одредено со
наоѓање на минимумот. Голем број на алгоритми се применуваат вклучувајќи
Markov Random Fields [136], симулирани поврзувања итн.
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Динамично

програмирање

-

методите

во

оваа

класа

ја

решаваат

минимизацијата врз линиите на скенирање. Нејзината брзина е нејзина
предност. Трите проблеми на оваа класа е како да се дефинира трошокот за
затворените пиксели и порамнувањето на мазноста на линиите и како да се
добие конзистентност на внатрешните линии на скенирање. Постојат
предложени техники за надминување на првите два проблеми [89], па како
главен останува последниот проблем.


Кооперативни алгоритми – вршат итеративна локална оптимизација. Ова
конечно дава резултат кој е сличен на глобалната оптимизација [51].

4.3.4 Мапирање од повеќе погледи

Системите за 3D реконструкција не користат неколку слики туку нивни секвенци.
Способноста за едноставно ракување со проблемите за визија од два погледи, на
пример оклузија или рефлексија, е она што може да се добие од визијата од повеќе
погледи. Некои стерео методи [90] користат информација од повеќе погледи. Но, поради
претпоставката на преклопување тие користат само информации од блиски погледи.
Информациите од далечните погледи се корисни кај детекција на големи објекти.
Теоријата на сечење на просторот [91] покажува интересен факт на реконструкција од
секвенци: колку повеќе погледи се користат, толку поцелосен ќе биде моделот. Тоа
докажува дека проблемот на оклузија може да се реши ефикасно со информации од
повеќе погледи [51].
Работната рамка [54] ја надградува мапата на длабина и едноставно открива
надворешни линии за примери предизвикани од рефлексија, користејќи поврзани мапи,
кои ги претставуваат совпаѓањата низ секвенцата.
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Сл.4.14 Ретка структура (плаво) и густа структура (црвено) на иста сцена

4.4 Моделирање

Последниот чекор е да се мапира текстура на моделот. Подзадачите на чекорот
на моделирање се дадени на Сл.4.15. Триангулацијата е доста едноставна задача.
Точките од секоја стерео мапа се триангулира за да се генерира мапа на длабина. Тие
мапи се користат за конструкција на мрежа на сцената и конечно со текстура одземена
од рамката, се креира комплетен текстуиран модел. Методите на триангулација може да
се најдат во [9].

Мапа со
густо
појавување

Видео
рамки

Триангулација

Густ
облак од
точки

Мрежен објект

Мапирање на
текстура

3D модел

Мрежи

Сл.4.15 Процес на моделирање
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4.4.1

Креирање на мрежен објект

Наједноставниот метод да се изгради мрежа е прво да се постави триаголна
мрежа врз рамката и потоа со користење на мапа на длабина да се пресметаат 3D
координатите на темињата. Секоја 2D триангулациска слика е мапирана со соодветен 3D
триаголник. Овој пристап сепак може да се применува само на ограничен сет од блиски
рамки, бидејќи невозможно е точно да ги прати сите точки во текот на повеќе рамки.
Оттука, неговиот главен недостаток е тоа што не може да се примени во сложени сцени
на кои им се потребни информации од повеќе погледи и различни агли за целосна
реконструкција.
Методите на соединување на мрежи или повеќе погледна интеграција, можат да
се категоризираат во две димензии:


Структуирани или неструктуирани точки



Површински базирани или волуменски базирани [51].

Неструктуираната фузија (на пример [92]) не прави претпоставка на просторната
конекција, што би можело да се смета како предност. Но, поради ова, овие методите не
се користат за криви површини.
Структурната фузија (пример [93]) користи информација за структурата т.е
просторна конекција. Оваа класа на метод е подобра од претходно наведената.
Пристапите базирани на површина (пример [92]) отстрануваат или спојуваат
елементи од мрежата, односно триаголниците, кои се преклопуваат едни со други.
Проверката на процесот на преклопување бара повторна проекција во 2D рамнина.
Волуменски базираниот пристап (пример [94]) го дели просторот на воксели и ги
надградува нивните нивоа врз основа на информацијата од мапите на длабина. Потоа,
со одземање на структурата се отстрануваат вокселите кои се пред или зад површината.
Површински базираните методи резултираат со мрежи, па процесот оди директно
до редукција на мрежи (пример [95]), додека пак волуменски базираните методи бараат
среден чекор на полигонизација (на пример со користење на напредување на коцка [96]
или напредување на триаголник [97]).
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4.4.2

Мапирање со текстура

Мапирањето со текстура се прави на следниот начин:
1. Повратна проекција на 3D мрежи, сет од жичани делови во секоја рамка.
2. Одземање на текстура (фотометрична информација) од секој жичан дел од
разни видео рамки.
3. Употреба на фотометрична и геометриска информација т.е агол помеѓу
линијата од страна на погледите и нормалата на жичаниот дел, за да се
креира дел мапиран со текстура,
4. Лепење на деловите од текстурите врз соодветните жичани делови.
3D реконструкцијата има негативно влијание од Ламбертовите површини, односно
транспарентни и рефлективни објекти кои често неправилно се реконструираат. Чекорот
на моделирање е вистинското место да се реши овој проблем, поради вишокот на
податоци со што можат да се откријат овие објекти. Проблемот на рефлексија и
транспарентност можат да се решат во некое ниво споменето погоре [51].

4.5

Предности и проблеми при користење на видео секвенци

Најважната предност на користење на видео секвенца како влез е високиот
квалитет кој може да се добие. Геометриската точност и визулениот квалитет можат да
се подобрат преку искористување на вишокот на податоци. Интуитивно, повеќето зраци
од повратната проекција ги ограничува можните 3D координати на точката.
Најдобрата текстура најдена со селекција на најдобриот поглед или суперрезолуција може да се употреби за да се добие подобар квалитет на визуелизацијата.
Секвенците од слики, исто така овозможуваат некои техники да се справат со сенка,
засенчување итн.
Други предности се автоматичноста и флексибилноста. Земањето податоци од
страна на рачна камера е поудобно, бидејќи личноста не мора да се грижи за изгубени
информации

и

да

разгледува,

ако

опфатените

информации

се

доволни

за

реконструкција.

46

Пред да се земат предностите за користењето на видеото како влез, треба да се
справиме со некои проблеми, почнувајќи од обработка, избор на рамки, сегментација на
секвенци за време на процесирањето и после процесирањето [51].


Избор на рамки – меѓу голем број на рамки, изборот на добра рамка ќе го
подобри резултатот на реконструкцијата. Добри рамки се оние кои имаат
соодветни геометриски атрибути и добар фотометриски квалитет. Проблемот
е поврзан со проценката на позицијата на погледите и ориентацијата и
квалитетот на фотометрична еваулација.



Сегментација на секвенци – алгоритмите за реконструкција претпоставуваат
дека секвенците се континуирано земени. Секвенцата треба да биде поделена
на соодветни делови и пооделно реконструирана.



Фузија на структурата – резултатите од процесирањето на различни видео
сегменти мора да се спојат заедно, за да се креира единствен конечен
резултат.



Пакет на подесувања – процесот на реконструкција вклучува локални
ажурирања (на пр. спојување на карактеристики, ажурирање на структура) и
пристрасни претпоставки (на пр. употреба на координатен систем за прв
поглед). Тоа доведува до неконзистентност и акумулирани грешки во
глоалниот резултат. Потребна е глобална оптимизација за да се добие
единствен резултат.

4.6 Критични случаи

Критичен случај настанува кога е невозможно да се направи метрична
реконструкција од влезните податоци. Исто така, настанува и од карактеристиките на
сцената или позициите при снимање на сцената.
Во пракса, метричната реконструкција од видео секвенца снимена од лице со
употреба на рачна камера спаѓа во апсолутен критичен случај. Но, критични случаи
настануваат кога камерата се движи покрај ѕид или на елипсоидна патека околу објектот.
Затоа се испитуваат критичните конфигурации и истите се детектираат, бидејќи тоа е
важно за методот за точна реконструкција.
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Постојат два вида на критични случаи:
1. критични површини или критична конфигурација
2. критично движење на камерата.
Првиот случај зависи од откриените точки и погледи. Вториот случај зависи само
од движењето на камерата.
Исто така, како критичен случај може да се наведат: за калибрирана камера
доколку се сменат некои внатрешни параметри или пак во случај на некалибрирана
камера каде што се познати помалку информации.
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Глава 5

5. ДЕТЕКЦИЈА И СПОЈУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Наоѓање на совпаѓачки точки (совпаѓања)

Како што напоменавме и претходно, проблемот на совпаѓање, генерално е многу
тешко да се реши, но во случај на секвенца од видео, ова може да се направи со
наоѓање на карактертистики помеѓу сликите со одреден степен на успешност. Бидејќи,
видео камерата типично зема слики на 25 – 30 Hz, може да се земе дека позицијата и
осветлувањето на камерата се менуваат минимално помеѓу сликите. Ова значи дека
пикселот во една слика највероватно е лоциран внатре во мал регион на истите
координати во наредната слика и ќе биде опкружен со пиксели со сличен интензитет на
оние од претходната слика. Ова значително го ограничува степенот на барање и
двосмисленост, а значително ја зголемува веројатноста на техниките за коресподенција
во способноста за совпаѓање на посебните карактеристики помеѓу сликите. Како што е
напоменато, повеќето алгоритми за структура од движење (SfM) се однесуваат на
точката како карактеристика.
Целта на овој дел е да се објасни процесот со кој сликовните точки се добиваат
од видео за реконструкција, и да се потенцираат факторите кои влијаат на детекцијата и
поврзувањето на карактеристиките. Ова е важно, бидејќи квалитетот на резултатот
добиен од реконструкцијата зависи во голема мера од облакот на точки. Оваа
репрезентација зависи од местоположбата и бројот на точки кои се регулирани со
процесот на детекција и совпаѓање на точките.
Совпаѓањето на карактеристиките може да функционира, само ако точката
уникатно се разликува од останатите соседни точки, во спротивно не е можно да се
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лоцира истата точка во последователната слика. Затоа, важна особина на соодветна
точка е индивидуалноста. Бидејќи, на еден пиксел може да му се додадат мал број на
вредности за интензитет, интензитет/боја, тоа не е доволно за уникатно да се
идентификува. Индивидуалноста на точката може подобро да се дефинира ако се земе
во предвид и интензитетот на соседните точки. Ова значи дека точките кои се опкружени
со соседи со широко различен интензитет се повеќе индивидуални и полесно можат да
се најдат во другите слики.
Детекторот на точки треба да избере точки кои се индивидуални и точки кои
обично имаат најмногу различни соседи, а тоа се оние кои се наоѓаат на аглите на
сликата. Клучна карактеристика на детекторот на агли е повторливоста, што значи дека
истите агли детектирани во една слика, исто така ќе бидат откриени и во друга слика. Со
цел еден детектор на агли да биде повторлив, треба да се одберат точки на аголот со
различни соседи и да се непроменливи на скалирање, ротација и осветлување. Во
понатамошниот текст е даден преглед и споредба на различните детектори на агли.

5.2 Совпаѓање на карактеристики

Откако точките од интерес се идентификувани, потребно е точките да се споредат
помеѓу сликите со некоја мерка за сличност. Сликите нормално се споредуваат во
парови и потоа се совпаѓаат групи од сличности од различните парови. Техниките за
корелација обезбедуваат мерка за сличности со споредување на интензитетот на
разлики помеѓу прозорец (обично 5x5 или 7x7 пиксели) центриран на точка во првата
слика во однос на втората која е поместена. Метод кој најчесто се користи и е
непроменлив на осветлувањето помеѓу сликите е NCC (Normal Cross-Correlation) [36].
Друг пристап кој се користи за долги секвенци од слики е KLT Tracker [37]. Овој
алгоритам прави разлика помеѓу карактеристиките во првата слика и тековната слика
дозволувајќи промени на сликата.
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5.3 Детектор на агли

5.3.1 Аглите како точки од интерес

Многу апликации бараат врска помеѓу две или повеќе слики со цел да се извлечат
информации од нив. На пример, ако две последователни рамки во видео секвенца
снимени со движечка камера може да бидат поврзани, има можност да се извлече
информација за длабочината на објектите во околината, како и за брзината на камерата.
Сликите може да се поврзат само со појавување на локации кои се на некој начин
интересни. Таквите точки се нарекуваат точки од интерес (интересни точки) и се наоѓаат
со помош на детектор на интересни точки. Наоѓањето на односот помеѓу сликите се
прави само со користење на овие точки, со што драстично се намалува времето на
пресметка. Постојат повеќе детектори на интересни точки кои се разликуваат во
дефинирањето на тоа кои точки од сликата се интересни. Некои детектори наоѓаат точки
на висока локална симетрија, други наоѓаат области со изразито различна текстура,
додека други пак лоцираат аголни точки. Аголните точки се интересни, бидејќи се
формирани од два или повеќе рабови, додека пак рабовите обично дефинираат граница
помеѓу два различни објекти или делови од ист објект. Развиени се повеќе детектори на
агли и во понатамошниот текст ке направиме нивен опис и споредба [98].

5.3.2 Апликации за детектори на агли

Употребата на интересни точки (и на тој начин детекторите на агли) за да се
најдат соодветни точки низ повеќе слики е клучен чекор во повеќе апликаци за обработка
на слики и компјутерска визија. Некои од најзначајните области каде се применуваат
овие детектори на агли се следните:


стерео совпаѓање



регистрација на слики (од особена важност во медицинската визуелизација)



поврзување на панорамски фотографии



откривање на објекти / препознавање на објекти



пратење на движење и навигација на роботи.
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5.3.3 Барања на детекторите на агли

Пожелно е детекторите на агли да задоволуваат голем број на критериуми:
1. Сите “вистински агли” треба да бидат откриени.
2. “Лажни агли” не треба да бидат откриени.
3. Аголните точки треба да бидат добро локализирани.
4. Детекторот треба да има висок степен на повторливост (добра стабилност).
5. Детекторот треба да биде стабилен во однос на шум.
6. Детекторот треба да биде компјутерски ефикасен.
Откривањето на сите вистински агли (без лажни агли) е зависна апликација, бидејќи
не постои добра дефиниција за агли со сиви тонови. Меѓутоа, во повеќе слики аглите се
јасни и ваквите слики може да се користат за да се оцени ефикасноста на различни
детектори на агли.
Локализацијата се однесува на тоа колку точно е најдена позицијата на аголот. Ова е
суштинско прашање во апликации кои бараат прецизно усогласување на повеќе слики
(на пример, при регистрација на медицински слики). На Сл.5.1 позицијата на аголот е
претставена со црвен круг.

Сл.5.1 Илустрација на добра и лоша локализација, соодветно
Детекторот на агол десно има добра локализација, додека детекторот на агли
лево има слаба локализација. Иако добрата локализација е пожелна за сите апликации,
таа не е од суштинско значење за сите апликации (на пример, алгоритамот за откривање
на објект едноставно бара приближна локација на сите агли на објектот).
Повеќе апликации во мобилната роботика бараат анализа на рамки снимени со
камера, со цел да се интепретира околината на роботот. Прв чекор во повеќе од овие
52

апликации бара наоѓање на соодветни (совпаѓачки) точки помеѓу рамките. Две
последователни рамки и да бидат слични, може да се разликуваат поради мала
геометриска трансформација, разлика во осветлувањето или различна гледна точка.
Детекторот на агли кој е стабилен на овие трансформации, се вели дека има висок
степен на повторливост (добра стабилност). Степенот на повторливост е процентот на
вкупниот број на аголни точки кои се повторуваат помеѓу две слики. На Сл.5.2 е
претставен детектор на агли кој не успева да открие еден од аглите на триаголникот кој
ротира, па има степен на повторливост од 2/3 за оваа трансформација.

Сл.5.2 Неуспех на детекторот на агли да се открие еден од аглите на триаголникот после
негова ротација
Бидејќи, и шумот во сликите е неизбежен во повеќето апликации, детекторот на
агли треба да биде стабилен на него. Детекторот на агли не треба да го идентификува
шумот како аголни точки, и шумот треба да има минимално влијание врз способноста за
локализација на детекорот [98].
Многу апликации бараат процесирање во реално време, па детекторот на агли
треба да биде компјутерски ефикасен. Ваквите апликации често избираат користење на
поедноставен (и помалку стабилен или прецизен) детектор на агли, со цел да се
минимизира времето за наоѓање на агли.
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5.4 Евалуација и спореба на детектори на агли

На Сл.5.3 се претставени повеќе типови на агли (L-спој, Y-спој, T-спој, Arrow-спој,
и X-спој, прикажани на Сл.5.4) и истите широко се користат да се оцени како детекторот
на агли реагира на сите овие типови на агли.

Сл.5.3 Вештачка тест слика која содржи разни типови на агли
Оваа тест слика исто така содржи и делови со различни вредности на сиви
нијанси, со цел да се тестира операцијата на агли со различен интензитет.

Сл.5.4 Пример за L-спој, Y-спој, T-спој, Arrow-спој, и X-спој
Бидејќи, поголемиот дел од апликациите работаат на слики од реалниот свет,
секој од детекторите на агли се оценува врз реална слика (Сл.5.5).
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Сл.5.5 Реални тест слики

5.5 Историјат

Првиот детектор на агли е развиен 1970-тите години, и подоцна предложени се
десетици нови детектори на агли. Во овој дел нагласени се неколку повеќе
распространети детектори на агли со цел да се добие чуство за различни пристапи кои
се развиени, и да се даде историски контекс на детекторите на агли. Можеби најважно е
дека оваа секција покажува дека навидум едноставниот проблем на детекција на агли е
сеуште отворен проблем и не постои универзален добар детектор на агли. Сл.5.6
покажува временска рамка на детекторите на агли.

Сл.5.6 Хронологија на детекторите на агли

55

Постојат голем број на различни пристапи на детекција на агли. Сепак, постојат
три главни тенденции за детекција на агли во сиви слики: метод базиран на врска со
рабови, метод базиран на топологија и метод на автокорелација. Повеќето детектори на
агли припаѓаат на една од овие категории. Сепак, треба да биде јасно дека
класификацијата е донекаде произволна како што повеќето од детектори имаат повеќе
толкувања и на тој начин може да се класифицираат во повеќе од една категорија [98].

5.5.1 Методи базирани на врска со рабови

Kitchen и Rosenfeld [98] беа први кои применија оператори на диференцијална
геометрија на детекторот на агли. Тие предложиле аголна мерка на секој пиксел врз
основа на промената на насоката на градиентот (изводи од втор ред) по контурата на
работ задебелена со големината на локалниот градиент. Аглите се идентификуваат од
локалниот максимум на оваа мерка, кој може ефикасно да се пресмета со примена на
немаксимално потиснување на големината на градиентот пред задебелувањето на
изводите од втор ред. Овој детектор на агли е чуствителен, бидејќи зависи од условите
на изводите од втор ред, и има лоша повторливост и локализација.
Популарен детектор на агли наменет за проценка од движење е развиен од Wang
и Brady [137]. Тие применуваат оператори на диференцијална геометрија за да откријат
агли врз основа на мерења на искривувањето на површината, но се поедноставни и
поефикасни од операторот на Kitchen и Rosenfeld [98].

5.5.2 Методи базирани на топологија

Beaudet [138] го разви еден од првите детектори на агли, кој беше искористен за
развој и на други детектори на агли. Beaudet-овиот оператор е непроменлив на ротација,
дадени со детерминантата на Hessian-овата матрица (оваа матрица вклучува изводи од
втор ред), па затоа овој оператор е чуствителен на шум, а исто така е нестабилен во
просторот (на размер). Овој пристап може да се разгледува како потрага на големи
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искривувања на рабовите (точки на површината на сликата) со пресметка на Гаусова
крива на сликата (т.е производот на две темелни криви).
Deriche [144] го продолжи Beaudet-овиот оператор преку примена на повеќе слики.
Линии се исцртуваат помеѓу соодветните агли во секој степен и пресекот на овие линии
со најблиската нула преминувајќи ја Laplacian сликата, се дефинира како позиција на
аголот. Овој метод ја подобрува локализацијата на Beaudet пристап, но методот на
Deriche е чуствителен на шум [98].

5.5.3 Методи на автокорелација

Операторот на Moravec [99,100] е од големо значење, бидејќи го воведе
концептот на интересни точки, кои исто така се основа и на Plessey [21] оператор
развиен од Harris. Овој оператор разгледува локален прозорец во сликата и ја одредува
просечната промена на интензитетот кој произлегува од менувањето на прозорецот од
мала големина во различни насоки. Оваа операција се повторува за секој пиксел и
негова позиција на која е доделена интересна вредност еднаква на минималните
промени предизвикани од овие поместувања. Интересните точки се локалните
максимуми од интересните вредности. Moravec го применува овој метод со пресметка на
ненормализираните локални автоколерации во 4 главни насоки, што резултира со
азинотропски одговор. Овој оператор е осетлив на шум долж рабовите, бидејќи само
минималните промени на интензитетот се сметаат за секоја позиција на пикселoт (што е
спротивно од варијацијата помеѓу нив).
Повеќето слабости на операторот на Moravec се решени од страна на Plessey
оператор [101] развиен од Harris (често се нарекува и Harris-ов оператор). Harris ја
проценува мерката на локалната автокорелација со користење на изводи од прв ред, кои
се добиваат од аналитичкото проширување на операторот на Moravec. Одговорот е
изотропски, како варијација на автокорелацијата во различните ориентации и се
пресметува од главните криви на локалната автокорелација. Операторот на Plessey
генерално се смета за најдобар оператор во поглед на откривање на вистинската агли,
но има сиромашни локализација и е скапо да се пресмета.
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За справување со компјутерската комплексност на операторот на Plessey, Zheng и
Wang [106] предложија пресметка на поедноставна агловна мерка оправдана со анализа
на операторот на Plessey, како и додатоци за подобрување на локализацијата.
Операторот на Förstner [139] користи слична аголна мерка како Plessey-овиот
оператор, и користи локални статистики за пресметка на избраниот праг (threshold).
Резултатот е подобра локализација, но зголемување на цената на пресметката [98].

5.5.4 Алтернативни методи

The Curvature Scale Space (CSS) операторот ги детектира аглите со директна потрага
по локалниот максимум на апсолутната крива. Чекорите на детекција на агли со CSS
операторот се следните:
1. Извлекување на рабните контури од влезната слика со употреба на добар
детектор на рабови (на пр. Canny [67]).
2. Пополнување на мали празнини во рабните контури. Кога празнината претставува
T – спој, се означува како Т-агол.
3. Пресметка на искривувањето на рабната контура на високо ниво.
4. Аголните точки се дефинирани како максимум на апсолутното искривување кои се
над вредноста на прагот.
5. Пратење на аглите низ повеќе пониски степени за да се подобри локализацијата.
6. Споредба на Т-аглите со другите агли пронајдени со CSS процедурата и
отстранување на блиските агли.
Експерименталните резултати покажуваат дека 80% од времето е потрошено на
детекција на рабови. Апликациите кои имаат потреба од побрза детекција на агли, може
да користат поедноставен детектор на рабови, за да се добие потребната брзина на
детекција на агли. T – спојот е важен за чекорот 2 и чекорот 6 за да се избегне
одредувањето на два агли за пиксели кои се блиску еден до друг. Како што е прикажано
на Сл.5.7, како што се прати контурата, таа ќе помине со T – спој два пати и на тој начин
се добива истиот агол два пати [98].
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Сл.5.7 CSS операторот го открива истиот агол два пати на T – спој
Нов детектор на агли базиран на компарација на осветленоста во кружна маска е
предложен од Smith и Brady [102]. SUSAN (Smallest Univalue Segment Assimilating
Nucleus) претпоставува дека во релативно мал кружен регион од пиксели кои припаѓаат
на даден објект, ќе има релативно униформна осветленост. Алгоритамот го пресметува
бројот на пиксели со слична осветленост во центарот на маската (јадрото на маската).
Овие пиксели се нарекуваат USAN (Univalue Segment Assimilating Nucleus). Аглите се
откриваат со примена на маската на сите пиксели во сликата и потоа наоѓање на
локалниот минимум во оваа нова мапа која ги содржи USAN пикселите. На сл.5.8 е
прикажана кружна маска која се применува на различни позиции на црн правоаголник со
USAN пикселите означени со црвена боја.

Сл.5.8 USAN за различни кружни маски на еднообразен правоаголник
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Се забележува дека USAN стануваат се помали како што се доближуваат до
работ и ова намалување е посилно на краевите. Затоа, SUSAN може да се користи за
откривање и на линија и на раб. Овој детектор е стабилен на шум, брзо се пресметува,
но има просечен степан на повторливост.
Trajkovic и Hedley [103] предложија детектор на агли со користење на истата
претпоставка како и SUSAN операторот. За дадена точка во сликата, се сметаат
варијациите на осветлувањето вдолж сите линии што минуваат низ дадената точка.
Варијацијата на аглите ќе биде голема за сите линии. Степенот на повторливост на овој
оператор не толку силна како кај Plessey оператор, но тој е еден од најбрзите достапни
детектори на агли [98].

5.6 Споредба на детектори на агли

Во Табела 5.1 е дадена споредба на детекторите на агли врз основа на
критериумите дадени во воведот [98]. Резултати во Табела 5.1 се составени врз основа
на извршената споредба во [103]-[106]. Треба да се напомене дека не постои стандарден
метод на еваулација, така резултатите се разликуваат врз основа на тоа според кој
критериум се тестираат.
Степенот на откривање е бројот на вистински агли пронајдени релативно во
однос на бројот на лажни и пропуштени агли.
Табела 5.1 Компарација на детектори на агли
Детектор

Степен на

Локализација

детекција
Beaudet

Просечен

Просечен

Степен на

Стабилност

Брзина

повторливост

на шум

Лош за

Лош

Добра

скалирање,
добар за affine
трансформации
Moravec

Просечен

Добар

Просечен

Просечен

Добра

Kitchen &

Просечен

Просечен

Просечен

Просечен

Лоша

Rosenfeld
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Förstner

Добар

Добар

Одличен за

Добар

Добра

Просечен

Лоша

affine
трансформации,
просечен за
скалирање
Plessey

Добар

Добар за L-

Одличен за

спој, лош за

affine

сите останати

трансформации,

типови на

просечен за

споеви

скалирање

Deriche

Просечен

Добар

Добар

Лош

Добра

Wang &

Добар

Добар

Добар

Просечен

Добра

Добар

Лош за

Добар за

Одличен

Добра

замаглени

скалирање, лош

слики, добар

за affine

за останати

трансформации,

Добар

Зависна од

Brady
SUSAN

за останатите
одличен
CSS

Добар

Добар

Одличен

типот на
детектор
на рабови
Trajkovic &

Лош

Добар

Просечен

Добар

Просечен (не

Добар

Одлична

Просечен

Просечна

ротациски

Hedley (8-

непроменлив)

neighbours)

Wang

Одлична

непроменлив)

neighbours)

Zheng &

Лош

ротациски

Hedley (4-

Trajkovic &

Просечен (не

Добар

Добар за L-

Одличен за

спој,

affine

просечен за

трансформации,

сите останати

просечен за
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типови на

скалирање

споеви

5.7 Алгоритми на детектори на агли

Во овој дел се опишани алгоритмите на неколку детектори на агли, и тоа Harris,
SUSAN, Förstner и SIFT. Сите овие алгоритми имаат исти главни чекори за детекција на
агли. На сл.5.9 е претставен дијаграмот на овие чекори:

Сл.5.9 Дијаграм за детектор на агли
1. Примена на алгоритам на агли: во овој чекор влез е сликата и обично неколку
параметри потребни за алгоритмот на агли. За секој пиксел во сликата, детекторот за
агли се применува за да се добие аголната мерка за тие пиксели. Аголната мерка е
едноставен број кој го укажува степенот до кој детекторот на агли смета дека даден
пиксел е агол. Детекторите на агли базирани на интересни точки, се разликуваат од тоа
како детекторот на агли ги прави овие мерења, но сите алгоритми сметаат дека
мерењето се прави само на пикселите во рамки на мал прозорец. Излез на овој чекор е
аголна мапа. Бидејќи, врз секој пиксел од влезната слика се применува детекторот на
агли за да се добие аголната мерка, аголната мапа ги има истите димензии како и
влезната слика, и може да се смета како процесирана верзија на влезната слика.
2. Аголна мапа со праг: детекторите на агли ги дефинираат аглите како локален
максимум во аголната мапа. Меѓутоа, аголната мапа содржи многу локални максимуми
кои имаат релативно мала аголна мерка и не се вистински агли. За да се избегне
пријавувањето на овие точки како агли, се дефинира праг на аголната мапа. Сите
вредности во аголната мапа под овој праг се утврдени како нула. Изборот на прагот е
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зависна и потребни се повеќе обиди и експериментирања. Прагот треба да биде подесен
доволно голем за разрешување на локалните максимуми кои не се вистински агли, но
доволно низок да ги задржи локалните максимуми како вистински агли.
3. Не-максимално потиснување: аголната мапа со праг содржи само ненулти
вредности околу локалните максимуми, кои треба да бидат означени како аголни точки.
За да се лоцираат локалните максимуми се применува не-максималното потиснување.
За секоја точка во аголната мапа, не-максималното потиснување поставува аголна мерка
нула за оваа точка доколку аголната мерка не е поголема од аголната мерка на сите
точки во рамките на одредено растојание. После не-максималното потиснување, аглите
се едноставно ненултите точки кои остануваат во аголната мапа [98].
Примената на овие чекори е претставена на сл.5.10.

Сл.5.10 Пример за чекорите на типичен детектор на агли базиран на интересни точки
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5.7.1 Harris-ов детектор на агли

Harris-овиот детектор на агли може да детектира слични региони помеѓу сликите,
кои се поврзани со affine трансформации и имаат различно осветлување. Овие affineнепроменливи детектори имаат способност да детектираат слични региони во слики
направени од различни гледни точки, и се поврзани со едноставни геометриски
трансформации: скалирање, ротација и поделба.
Harris (Harris & Stephens [17]) го опишуваат подобрувањето на класичниот
оператор на Moravec. Тој го реши проблемот на дискретни промени и насоки со помош
на автокорелациона функција и ја зголеми точноста на локализацијата. Идејата за
автокорелацијата постои во статистичката споредба на сличности на прозорецот од
сликата со мала промена во однос на оригиналната слика. Прозорецот содржи значајни
карактеристични точки, доколку сличноста за секоја промена во соседството се
намалува.
Матрицата на автокорелација A се пресметува со збирот на првиот извод на
функцијата на сликата f над областа Ω околу секоја локација на сликата, каде што за
разлика од оригиналниот опис, парцијалните изводи fx и fy се утврдуваат со
континуирано диференцијални оператори и во овој случај големината на Ω автоматски
може да се утврди со користење на стандардната девијација σ.

A(𝑥, 𝑦) = [

∑𝑖,𝑗 ∈Ω 𝑓𝑥 (𝑖, 𝑗)2
∑𝑖,𝑗 ∈Ω 𝑓𝑥 (𝑖, 𝑗) ∗ 𝑓𝑦 (𝑖, 𝑗)

∑𝑖,𝑗 ∈Ω 𝑓𝑥 (𝑖, 𝑗) ∗ 𝑓𝑦 (𝑖, 𝑗)
] (5.1)
∑𝑖,𝑗 ∈Ω 𝑓𝑦 (𝑖, 𝑗)2

Матрицата A ја опишува структурата на соседството во секој пиксел и ги има
следните карактеристики:


Целиот пласман ги содржи најзначајните точки



Единечната матрица сугерира прав раб



Матрицата дефинира хомогена област.
Plessey-овиот

детектор

на

агли

одредува

тежина

на

точка

𝒲

од

автокорелационата матрица A со функција на соодветниот агол

𝒲 = det(A) − 𝑘 ∗ 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (A)2

(5.2)
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Со цел да се добие сепарација на точките од рабовите, параметарот k се избира
емпириски помеѓу 0.04 и 0.06. Со ова се добиваат позитивни вредности на точките и
негативни вредности во случај на правилни рабови. Позицијата на интересната точка
конечно е решена со локалната не-максимална репресија.

5.7.2 SUSAN детектор на агли

За независна компарација, операторот SUSAN (Smallest Univalue Segment
Assimilation Nucleus) предложен од страна на Smith (Smith & Brady [102]), бил користен
без модификации. Овој оператор е популарен поради неговиот слободно достапен
изворен код. Овој оператор во суштина ја споредува осветленоста на секој пиксел со
кружна маска со средината на пикселот, со цел да се утврди област со слична
осветленост како центарот. Во оваа област карактеристиките на точките се добиени со
утврдување на големината и тежиштето .

5.7.3 Förstner детектор на агли

Förstner [139] исто така, ги идeнтификува значајните точки со употреба на
автокорелационата матрица А. Прво, изводите се пресметуваат на измазнета слика во
природен скалар σ, а потоа се собираат над Гаусов прозорец со користење на вештачки
скалар σ2 со структурен тензор, каде индексите на сумите над областа Ω беа исфрлени
за едноставност.

A = 𝐺𝜎2 ∗ [

∑ 𝑓𝑥 2

∑ 𝑓𝑥 ∗ 𝑓𝑦

∑ 𝑓𝑥 ∗ 𝑓𝑦

∑ 𝑓𝑦 2

]

(5.3)

Наспроти Harris, Förstner зема два eigen-вредности (eigenvalues)

λ1 и

λ2

на

инверзната матрица на А. Тие ги дефинираат оските на погрешната елипса. Со
пресметка на нивните големини:

𝒲=

1
𝜆1 +𝜆2

=

det(A)
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (A)

,𝒲 > 0

(5.4)
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и факторот за заобленост
𝜆1 −𝜆2 2

4∗det(A)

𝜆1 +𝜆2

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(A)2

𝑞 =1−(

) =

, 0≤𝑞≤1

(5.5)

може да се изведат следните својства:


Малите кружни елипси ги дефинираат истакнатите точки



Издолжените грешни елипси укажуваат на правилен раб



Големите елипси означуваат хомогена област.
Интересна точка е точно претставена доколку се надминати дадените вредности

за праг 𝒲𝑚𝑖𝑛 и 𝑞𝑚𝑖𝑛 . Погодни параметри за овие прагови се следните вредности:

̅
𝒲𝑚𝑖𝑛 = (0.5 … . .1.5) ∗ 𝒲

𝑞𝑚𝑖𝑛 = 0.5 … . 0.75

(5.6)

̅ ја означува средната вредност на 𝒲 над целата слика.
каде што 𝒲

5.8 Експериментално тестирање на детекторите на агли

Проценката на различните детектори на агли се повеќе е од интерес во областа
на компјутерската визија. За да се направи компарација на претходно наведените
детектори на агли, потребно е да се дефинираат одредени критериуми според кои ќе се
направи споредбата, а тоа се следните:


Степен на детекција: степенот на детекција е мерка за бројот на пронајдени
вистински интересни точки во однос на бројот на лажни детекции и пропуштени
можности.



Степен на повторливост: точките мора да се добиваат независно од различните
услови на сликата. Степенот на повторливост ја оценува стабилноста под
различни геометриски и радиометриски трансформации, како и ефектите
предизвикани од шумот.



Точност на локализација: овој критериум најчесто се користи за да се оценат
интересните точки. Точната позиција на карактеристиките е значајна за повеќе
задачи, како калибрација на камерата и 3D реконструкција. Меѓутоа, споредбата
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со прецизни 3D својства е тешко, и затоа локацијата на под-точки се оценува со
користење на вештачки слики.
Најпрво, ефикасноста на овие три критериуми се прави врз стандардизирана
слика за да се направи и споредба помеѓу детекторите на агли. Степенот на детекција на
карактеристики и нивно извлекување за синтетичка тест слика е дадена на сл.5.11.
Предностите на SUSAN детектор на агли се брза пресметка и добри резултати со
ненемалени и немазни слики (сл.5.11.а).
Plessey детекторот е чуствителен на остри растерски структури на сликата. Исто
така, доколку не се дефинира праг може да се земат во предвид и точки кои не се
интересни (сл.5.11.б).
Förstner операторот јасно покажува подобри резултати во однос на грешните
елипси како мерка за интересна вредност. Барањето за приближна елипса со параметар

𝑞𝑚𝑖𝑛 = 0,5, ги потиснува точките на директно на рабовите, па е намален бројот на
детектирани карактеристики (сл.5.11.в).

а) SUSAN детектор на агли
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б) Plessey детектор на агли

в) Förstner детектор на агли
Сл.5.11 Резултати за детекција на интересни точки со употреба на сликата на Smith
(лево) и сликата на Rosenthaler (десно)
Синтетичката слика на Rosenthaler [140] за тестирање симулира пореални услови,
бидејќи е помазна и содржи помал контраст. Од сликата може да се види дека Förstner ги
детектира сите потенцијални интересни точки без грешка. На следниот линк:
http://rfv.insa-lyon.fr/~jolion/Cours/ptint.html може да се тестираат овие детектори на агли
користејќи одредена слика (во нашиот случај синтетичката слика на Smith и Rosenthaler
за тестирање).
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За целта на овој труд е потребно да се направи и споредба на детекторите на
агли и врз реални слики (секвенци од видео), што е значајно како прв чекор во процесот
на 3D моделирање од видео. За тестирање се земени две рамки и тоа првата и седмата
од секвенцата од видео составено од 20 рамки. За оваа цел е искористен програмот
Voodoo Camera Tracker [119], кој ги пресметува параметрите на камерата и реконструира
3D сцена од секвенци од слики. Добиените резултати се претставени на Сл.5.12.

а) SUSAN детектор на агли

б) Plessey детектор на агли
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в) Förstner детектор на агли
Сл.5.12 Споредба на детектори на агли врз реална слика
Од овој практичен пример може да се направи и споредба на брзината на
детекторите на агли, како и RMSE (root-mean-square error) т.е. разликата меѓу
вредностите од страна на моделот и добиените вредности. Оваа споредба е дадена во
следната табела (Табела 5.2).
RMSE - Root Mean Square Error е најчесто користена мерка за разликата помеѓу
предвидените вредности со моделот и вредностите кои всушност се добиваат од
околината која се моделира. Овие индивидуални разлики се нарекуваат уште и остатоци,
и RMSE ги собира во единствена мерка за предвидување. RMSE на модел земајќи ја во
предвид проценетата променлива Xmodel, се дефинира како квадратен корен од
средната квадратна грешка:

RMSE 



n

i 1

( X obs,i  X mo del,i ) 2
n

(5.7)

каде што Xobs е забележана вредност и Xmodel е моделираната вредност за дадено
време / место i.

RMSE вредностите може да се користат за разликување на

перформанси на моделот во период на калибрација со валидациониот период, како и да
се споредат поединечните перформанси на моделот со другите предвидени модели.
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Табела 5.2 Споредба на брзината и RMSE на детекторите на агли
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

5s

0,343508

Plessey

6s

0,441709

Förstner

5,4s

0,321272

Од добиените резултати може да се заклучи дека најдобри резултати даде
Förstner детекторот на агли, и во поглед на детекција на интересни точки, добра брзина и
најмала вредност на RMSE. И за потребите на овој труд како прв чекор во процесот на
3D моделирање од видео, ние ќе го користиме овој детектор на агли.

Harris детектор при контраст од 25%

Harris детектор при контраст од 75%
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Förstner детектор при контраст од 25%

Förstner детектор при контраст од 75%

SUSAN детектор при контраст од 25%

SUSAN детектор при контраст од 75%

Сл.5.13 Споредба на резултатите на детекторите на агли во зависност од контрастот

Табела 5.3 Споредба на брзината и RMSE на детекторите на агли при контраст од 25%
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

6s

0,337312

Plessey

7s

0,504406

Förstner

5s

0,336561

72

Табела 5.4 Споредба на брзината и RMSE на детекторите на агли при контраст од 75%
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

6s

0,439547

Plessey

7s

0,329363

Förstner

5s

0,309810

Од практичниот пример може да се забележи дека Förstner детекторот на агли е
најстабилен во однос на промените на контрастот, за разлика од останатите два
детектори. Исто така, Förstner детектор може да се справи и со двојна промена на
радиометриските промени (осветленост) за разлика од SUSAN и Harris детектор.
Понатаму, друга карактеристика која ќе ни послужу за споредување на
детекторите на агли е шумот (noise). Шумот како карактеристика негативно влијае врз
секој детектор, но сепак и во овод дел најдобар резултат покажува Förstner детекторот.

а) SUSAN детектор на агли

SUSAN детектор на агли со шум од 12%
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б) Plessey детектор на агли

Plessey детектор на агли со шум од 12%

в) Förstner детектор на агли

Förstner детектор на агли со шум од 12%

Сл.5.14 Споредба на резултатите на детекторите на агли во зависност од шумот
Табела 5.5 Споредба на брзината и RMSE на детекторите на агли при шум од 12%
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

240 s

0,410060

Plessey

145 s

0,376914

Förstner

160 s

0,403236
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5.9 SIFT (Scale-invariant feature transform) детектор и дескриптор на интересни точки

SIFT е алгоритам во компјутерската визија наменет за детекција и опишување на
локалните карактеристики во сликите. Овој алгоритам е објавен од David Lowe во 1999
година.

Апликациите

вклучуваат

препознавање

на

објект,

роботско

мапирање

(картографија) и навигација, поврзување на слики, 3D моделирање, препознавање на
знаци, видео следење, индивидуална идентификација на животинскиот свет, итн.
За било кој објект во сликата точките од интерес на објектот може да се извлечат,
за да се обезбеди идентификација на објектот. Многу е важно извлечената
карактеристика од тест сликата да може да се детектира и при промена на димензиите
на сликата, шумот и осветлувањето. Вакви точки најчесто лежат на високо-контрасните
објекти во сликата, како што се рабовите на објектот.
Друга важна особина на овие карактериситики се релативните позиции помеѓу нив
во оригиналната сцена, да не се менуваат од една во друга слика. На пример, ако се
користат 4 агли на врата како карактеристични точки, тие се користата без разлика на
позицијата на вратата, но ако се користат и точките од рамката, препознавањето ќе
пропадне кога вратата ќе се отвори или затвори. Слично, карактеристиките лоцирани на
зглобни или флексибилни објекти, нема да се корисни ако се направи некоја промена во
нивната внатрешна геометрија помеѓу две слики од сетот кој се процесира. Но, во пракса
SIFT детектира и користи многу поголем број на карактеристики од сликите, со што се
намалуваат грешките предизвикани од локалните варијации при процесот на совпаѓање,
т.е. SIFT е непроменлив на скалирање, ориентација, промена на осветлувањето и
делумно на affine дисторзија.
SIFT клучните точки на објектот прво се извлекуваат од сетот на референтни
слики и се чуваат во база на податоци. Објектот се препознава во новата слика со
индивидуалното споредување на секоја карактеристика од новата слика со тие во базата
на податоци и се наоѓаат кандидати за совпаѓачки карактеристики, базирани на
Евклидово растојание на нивните карактеристични вектори. Од целиот сет на совпаѓања,
подсетот од клучни точки кои се согласни на објектот и неговата локација, големина и
ориентација во новата слика се идентификоваат и се филтрираат како добри совпаѓања.
Детерминацијата на согласните групи се врши брзо со користење на ефикасна табела
(hash table) на генерализираната Hough-ова трансформација [70]. Секоја група со 3 или
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повеќе карактерситики кои одговараат на објектот и неговата поза, е предмет на
понатамошна детална верификација на моделот, после што се исфрлаат непотребните
точки (outliers). На крајот се пресметува веројатноста дека одредена група на
карактеристики укажува на присуство на објект, давајќи ја точноста на поклопување и
бројот на можни грешни поклопувања. Совпаѓањето на објектот кој ги минува овие
чекори, може да се идентификува како точно совпаѓање со висока сигурност.

Сл.5.15 SIFT детектор на карактеристични точки

Сл.5.16 SIFT детектор на карактеристични точки со шум од 12%

76

Сл.5.17 SIFT детектор на карактеристични точки со контраст од 75%

Табела 5.6 Брзина и RMSE на SIFT детекторот на агли при контраст од 25% и 75% и шум
од 12%
Детектор

Брзина

RMSE

SIFT - констраст 25%

22 s

0,850503

SIFT - констраст 75%

20 s

0,613295

SIFT - шум од 12%

25 s

0,412660

Од претходната табела се забележува дека SIFT детекторот на агли заедно со
SIFT дескрипторот имаат добра брзина на процесот на детекција, но високи вредности
на RMSE што негативно влијае врз понатамошниот процес на 3D моделирање.
Во однос на другите детектори, SIFT детекторот ги има следните карактеристики:


SIFT карактеристиките имаат најголема точност на совпаѓање за affine
трансформација од 50 степени. Над овој лимит, резултатот станува несигурен.



Посебноста на дескрипторите се мери преку собирање на вредноста на
дескрипторите (eigenvalues), добиени со анализа на главните компоненти (PCA –
Principal component analysis), нормализирани од нивните варијанси.
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SIFT

карактеристиките

надминуваат

други

локални

опишувачи,

како

врз

текстуирани и структурни сцени, со поголеми перфорамнси врз текстуираните
сцени.


За промени во скалирањето од 2 - 2,5 пати и ротација од 30 - 45 степени, SIFT
даваат подобри резултати од другите локални опишувачи.



SIFT имаат подобри перформанси врз замаглените слики, за разлика од
останатите опишувачи.
Процесот на препознавање на објекти со користење на SIFT карактеристики може

да се опише со следните чекори:
1. SIFT карактеристиките се добиваат од влезните слики со користење на
соодветниот алгоритам.
2. Овие карактеристики се совпаѓаат со SIFT карактеристиките во базата на
податоци, добиени од тест сликите. Совпаѓањето на карактеристиките се прави со
Евклидово

растојание,

базирано

на

пристапот

на

најблиски соседи. За

зголемување на точноста, се отфрлаат совпаѓањата на клучните точки за кои
односoт на растојанието на најблискиот сосед е поголем од 0,8. На овој начин се
отфрлуваат многу погрешни совпаѓања кои произлегуваат од нередот на
позадината. На крај, за да се избегне скапо пребарување потребно за наоѓање на
Евклидово растојание базирано на најблиски соседи, се користи апроксимативен
алгоритам, наречен BBF (Best-bin-first).
3. Иако тестирањето на односот на растојанието опишано во чекор 2 отфрла многу
погрешни совпаѓања, сеуште постојат совпаѓања кои припаѓаат на други објекти.
Затоа, за да се зголеми точноста на идентификација на објектот, потребно е
карактеристиките кои припаѓаат на еден објект да се групираат, а останатите
непотребни карактеристики да се отфрлат од процесот на групирање. Ова се
прави со Hough-ова трансформација [70], со што се идентификуваат групите на
карактеристиките кои припаѓаат на ист објект. Кога овие групи се пронајдени,
веројатноста за точноста на интерполација е многу повисока, за разлика од
единечна карактеристика. Групите кои содржат 3 записи се идентификувани како
потенцијално совпаѓање на објектот.
4. За секоја потенцијална група, решението од најмали квадрати најдобро ги
проценува affine параметрите кои се однесуваат на тест сликите. Ако проекцијата
на клучната точка преку овие параметри лежи во половина од рангот на грешката
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користена за параметрите во групата од Hough-ова трансформација, се
запаметува совпаѓањето на клучната точка. Ако помалку од 3 точки остануваат
после

отфрлувањето

на

непотребната точка (outlier)

од

групата,

тогаш

совпаѓањето на објектот е одбиено. Спојувањето на најмалите квадрати се
пвторува се додека нема повеќе отфрлувања.
SIFT карактеристиките можат да се користат за идентификација и совпаѓање на
локации помеѓу слики, 3D реконструкција, следење на движењето, панорамско
поврзување на слики, роботика и епиполарна калибрација. [107]
При процесот на 3D реконструкција, SIFT карактеристиките се користат за
препознавање на 3D објект и 3D моделирање во рамките на надградена реалност, во
која синтетичките објекти со точна поза се надградени врз реални слики. SIFT
совпаѓањето се прави на 2D слики од сцената или објектот земени од различен агол.
Потоа се користи т.н. пакет на прилагодување (bundle adjustment) за креирање на 3D
модел од прегледната сцена и истовремено корегирање на позите на камерата и
параметрите. Потоа, позицијата, ориентацијата и големината на виртуелните објекти се
дефинираат релативно во однос на координатите на рамнината на обновениот модел.
За online движења, SIFT карактеристиките се извлекуваат од дадената видео рамка и
совпаѓањето се пресметува за реалниот мод, давајќи сет од 2D до 3D совпаѓања, кои
потоа се користат за пресметка на дадената поза на камерата за виртуелна проекција и
конечно рендерирање.
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Глава 6

6. ОТКРИВАЊЕ НА СТРУКТУРА И ДВИЖЕЊЕ

Откривање на структура и движење, ја открива структурата на сцената и
информациите за движењето на камерата. Реконструкцијата со познавање само на
неколку карактеристики е можна само со проективна реконструкција и постојат повеќе
начини да се добие проекциона матрица од геометриското ограничување, односно
основната матрица или фокалниот тензор. Затоа, проективната реконструкција е главна
за откривање на основните матрици или фокалните тензори. Поврзувањето на
податоците се прави со користење на еден од следните алгоритми: RANSAC, MSAC и
MLESAC. Во ова поглавје ќе дадеме краток опис и компарација на овие алгоритми.

6.1 RANSAC алгоритам

RANSAC (RANdom Sample And Consensus) алгоритамот прво е воведен од
Fischler и Bolles [108] во 1981, како метод за проценка на параметрите на одреден модел,
почнувајќи од збир на податоци контаминирани со големи количини на непотребни точки
(outliers). Непотребна точка (outlier) е податок кој не одговара со вистинскиот модел,
добиен од вистински збир на податоци во рамките на некој праг на грешки, кој го
дефинира максималното отстапување, соодветно на ефектите од шум. Процентот на
непотребни точки (outliers) со кој RANSAC може да се справи е поголем од 50% од
вкупниот сет на податоци. Ваквиот процент, познат и како дефектна точка (breakdown
point), вообичаено се претпоставува да биде практично ограничување за повеќе техники
кои се користат за проценка на параметри (на пример, техника на најмали квадрати).
Тука може да се спомне и робустниот естиматор предложен од Stewart [141], наречен
MINPRAN (Minimize Probability of Randomness), кој има способност за проценка на
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параметрите на моделот користејќи база на податоци која содржи повеќе од 50% outliers.
И покрај повеќето варијации, RANSAC алгоритамот во суштина е составен од два чекори
кои итеративно се повторуваат – хипотеза и тестирање (test framework).


Хипотеза – првиот минимален сет од податоци (MSS - Minimal Sample Sets)
случајно се избира од влезната база на податоци и параметрите на
моделот се пресметани со користење само на овие елементи од MSS.
Кардиналноста (бројот на елементи) во MSS е најмалку ефикасен да се
пресмета квадратот на параметарот на моделот (за разлика од други
техники, како што се најмали квадрати, каде што параметрите се
пресметуваат од сите достапни податоци, заедно со соодветната тежина).



Тест – во вториот чекор RANSAC проверува кои елементи од целиот сет
на податоци се во согласност со моделот инстанциран со параметрите
проценети во првиот чекор. Сетот од вакви елементи се нарекува
консензусен сет (CS - consensus set).

RANSAC престанува кога веројатноста за наоѓање подобро рангирање на
консензусен сет (CS) е под одреден праг. Во оригиналната формулација, рангирањето
на консензусен сет (CS) е неговата кардиналност (т.е консензусен сет (CS) кој содржи
повеќе елементи е подобро рангиран, во споредба со консензусен сет (CS) кој содржи
помалку елементи) [109].

6.2 Квалификација

За олеснување на дискусијата која следи, погодно е да се воведе соодветен
формализам за да се опишат чекорите за пресметка на параметрите на моделот и за
изградба на консензусен сет (CS).

Најчесто векторите се означуваат со задебелни

букви, а горниот индекс ја означува ℎ𝑡ℎ итерација. Ознаката 𝑥̂ ја дефинира пресметаната
вредност за количеството 𝑥. Влезните податоци, кои што содржат 𝑁 елементи, се
означуваат со 𝐷 = {𝒅1 , … . , 𝒅𝑁 } и MSS ќе се означи со буквата 𝑠. Нека 𝜽({𝒅1 , … . , 𝒅ℎ }) биде
параметарски вектор кој е пресметан од сетот на податоци {𝒅1 , … . , 𝒅ℎ }, каде што ℎ ≥ 𝑘 и
𝑘 е кардиналност на MSS. Просторот на моделот ℳ е дефиниран како:
𝓜(𝜽) ≝ {𝒅 ∈ ℝ𝑑 ∶ 𝑓ℳ (𝒅; 𝜽) = 0}

(6.1)
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каде што 𝜽 е параметарски вектор и 𝑓ℳ е мазна функција чие нулто ниво ги содржи сите
точки кои припаѓаат на моделот ℳ

претставени со параметарскиот вектор 𝜽. Се

дефинира грешка поврзана со податокот 𝒅 во однос на просторот на моделот како
растојание од 𝒅 до ℳ(𝜽):

ℯℳ (𝜽) ≝ min𝑑`∈𝓜(𝜽) 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑑, 𝑑 ` )

(6.2)

каде што 𝑑𝑖𝑠𝑡(. , . ) е соодветна функција за растојание. Со користење на оваа грешка,
консензусниот сет CS се дефинира како:

𝑺(𝜽) ≝ {𝒅 ∈ 𝐷 ∶ ℯℳ (𝒅; 𝜽) ≤ 𝛿}

(6.3)

каде 𝛿 е праг (threshold) кој може да се препознае од природата на проблемот, или под
одредена хипотеза, автоматски да се пресмета [116] (Сл.6.1 сликовно претставување на
претходната дефиниција).

Сл.6.1 Сликовно претставување на просторот на моделот ℳ како зелена
површина (место за кое е исполнет условот 𝑓ℳ (𝒅; 𝜽) = 0). Жолтите
површини ги претставуваат границите за да податокот се смета како точка
која припаѓа на моделот (inlier - со претпоставка дека функцијата за
растојание е Евклидово растојание), па најмалото растојание помеѓу било
кои две точки од жолтата и зелената површина е 𝛿. Структурата на
зелената

површина

е

исто

така

дефинирана

од

моделот

ℳ

и

параметарскиот вектор 𝜽. Точките кои припаѓаат на моделот (inliers)
претставени како плави точки, лежат помеѓу двете жолти површини.
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За претходниот случај, доколку сакаме да се поврзе вредноста на 𝛿 за статистика
на шумот (noise) кој што влијае врз податокот и ако функцијата на растојание е
Евклидово, следува:

ℯℳ (𝒅, 𝜽) = min𝑑`∈𝓜(𝜽) √∑𝑛𝑖=1(𝑑𝑖 − 𝑑𝑖` )2 ) = √∑𝑛𝑖=1(𝑑𝑖 − 𝑑𝑖∗ )2

(6.4).

каде 𝒅∗ е ортогонална проекција на 𝒅 врз параметарскиот простор ℳ(𝜽). Ако
претпоставиме дека податокот 𝒅 е под влијание на шум (Gaussian noise) 𝜼~𝓝(𝟎, 𝜎𝜂 𝐼),
така што 𝜼 = 𝒅 − 𝒅∗ . Наша цел е да се пресмета вредноста на 𝛿 на границите, за дадена
веројатност 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 , грешката генерирана од вистинските точки (inliers) контаминирани со
шум (Gaussian noise). Поточно, треба да ја најдеме вредноста на 𝛿 така што:

𝑃[ℯℳ (𝒅, 𝜽) ≤ 𝛿] = 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟

(6.5)

Следејќи го [9], може да ја претставиме равенката:
𝜂

𝛿2

𝜎𝑛

𝜎𝜂2

𝑃[ℯℳ (𝒅, 𝜽) ≤ 𝛿] = 𝑃[∑𝑛𝑖=1 𝜂𝑖 2 ≤ 𝛿 2 ] = 𝑃 [∑𝑛𝑖=1( 𝑖 )2 ≤

]

(6.6)

𝜂

и бидејќи 𝜂𝑖 ⁄𝜎𝑛 ~𝒩(0,1), случајната променлива ∑𝑛𝑖=1( 𝑖 )2 има 𝜒𝑛2 дистрибуција. Оттука,
𝜎𝑛

𝛿 = 𝜎𝜂 √𝐹𝜒−1
2 (𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 )
𝑛

(6.7)

каде 𝐹𝜒−1
2 е инверзна кумулативно - дистрибутивна функција соодветна со случајната
𝑛
променлива 𝜒𝑛2 . Сликата 6.2 (а) ја прикажува функцијата 𝜒𝑛2 за различни вредности на 𝑛.
Се забележува дека кога 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 има тендеција кон еден (т.е сакаме да изберема праг
така што сите ќе се сметаат за вистински точки (inliers)), вредност на 𝜒𝑛2 дивергира до
бесконечност. Вредностите на 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 кои се близу еден, ќе дадат голем праг со ризик за
вклучување на некои непотребни точки (outliers). Од друга страна пак, малите вредности
на 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 ќе генерираат многу оскудни вредности за 𝛿, со што некои вистински точки
(inliers) ќе бидат исфрлени [109].
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Сл.6.2 Сликата 6.2 (а) ја прикажува функцијата 𝜒𝑛2 за различни вредности
на

𝑛.

Се

забележува

дека

вертикалните

оски

се

логаритамски

распоредени. Сликата 6.2 (b) прикажува нормализирана грешка на прагот
за симетрична трансфер грешка на рамни совпаѓања (𝑛 = 2 + 2 = 4).

6.3 Преглед на RANSAC

Сликовно претставување на основните повторувања на RANSAC заедно со
нотацијата се преставени на Слика 6.3. Како што напоменавме претходно, RANSAC
алгоритамот е составен од два чекори кои итеративно се повторуваат (хипотеза и
тестирање). Прво, од влезните податоци се избираат минимален сет MSS (ℎ) и
параметрите на моделот 𝜃 (ℎ) се пресметуваат со користење само на елементите од
избраниот MSS. Понатаму, во вториот чекор RANSAC проверува кои елементи во базата
на податоци 𝐷 се во согласност со моделот инстанциран со проценетите параметри, и
ако тоа е случај, тој ги надградува тековните најдобри CS 𝑆 ∗ (според Fischler и Bolles
формулацијата, се консензусен сет CS со најголема кардиналност). Алгоритамот
престанува кога веројатноста на наоѓање подобар консензусен сет CS ќе падне под
одреден праг [109].
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Сл.6.3 Графичко претставување на основните итерации на RANSAC

6.3.1 Колку итерации се потребни?

Нека 𝑞 е веројатност на земање примероци за минимален сет MSS од базата на
податоци 𝐷 кои даваат точна проценка на параметрите на моделот. Следствено на тоа,
веројатноста на избор на минимален сет MSS кој содржи барем една непотребна точка
(outlier) (т.е. минимален сет MSS кој дава пристрасна проценка на вистинскиот
параметарски вектор на моделот) е 1 − 𝑞. Ако се креираат ℎ различни минимални сетови
MSS, тогаш веројатноста дека сите од нив се контаминирани со непотребни точки
(outliers) е (1 − 𝑞)ℎ (ова количество има тенденција кон нула додека ℎ оди кон
бесконечност). Ние би сакале да го избереме бројот на итерации ℎ доволно голем, така
што веројатноста (1 − 𝑞)ℎ е помала или еднаква на одредена веројатност на прагот 𝜀
(често се нарекува и алармантна стапка), т.е. (1 − 𝑞)ℎ ≤ 𝜀. Претходниот однос можеме и
обратно да го претставиме:

ℎ ≥ ⌈

log 𝜀

log(1−𝑞)

⌉

(6.8)
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каде што [𝑥] означува најмал цел број поголем од 𝑥. Затоа, прагот за итерациите може
да го поставиме како:

𝑇̂𝑖𝑡𝑒𝑟 = ⌈

log 𝜀

log(1−𝑞)

⌉

(6.9)

6.3.2 Конструкција на минимален сет MSS и пресметка на 𝒒

Доколку се претпостави дека сите потребни точки (inliers) во базата на податоци 𝐷
не се под влијание на шум (noise), тогаш секој минимален сет MSS целосно составен од
потребни точки (inliers) ќе генерира точна вредност на параметарскиот вектор. Ако сите
елементи од базата на податоци имаат иста веројатност да бидат избрани, тогаш
веројатноста за добивање на минимален сет MSS составен само од потребни точки
(inliers) е:

𝑞=

𝑁𝐼
)
𝑘
𝑁
( )
𝑘

(

=

𝑁𝐼 !(𝑁−𝑘)!
𝑁!(𝑁𝐼 −𝑘)!

= ∏𝑘−1
𝑖=0

𝑁𝐼 −𝑖
𝑁−𝑖

(6.10)

каде 𝑁𝐼 е вкупниот број на потребни точки (inliers). Треба да се обрне внимание ако 𝑁,
𝑁 ≫ 𝑘, тогаш 𝑞 е приближно еднаков со веројатноста за избирање на потребна точка
(inlier) 𝑘 пати од базата на податоци (со повторно вметнување). Всушност,

𝑞 = ∏𝑘−1
𝑖=0
Но, за да се пресмета 𝑞

𝑁𝐼 −𝑖
𝑁−𝑖

𝑘

𝑁

≈ ( 𝐼)
𝑁

(6.11)

потребно е да го знаеме 𝑁𝐼 , што генерално не е

̂𝐼 ≤ 𝑁𝐼 имаме 𝑞(𝑁
̂𝐼 ) ≤
претходно познат. Меѓутоа, лесно е да се потврди дека за секој 𝑁
̂𝐼 ))ℎ (експлицитно е направена зависноста
𝑞(𝑁𝐼 ) и последователно (1 − 𝑞(𝑁𝐼 ))ℎ ≥ (1 − 𝑞(𝑁
на 𝑞 од бројот на потребни точки (inliers)). Според тоа, можеме да го пресметаме
максималниот број на итерации со користење на кардиналноста на најголемиот сет на
̂𝐼 ), која се нарекува и
потребни точки (inliers) пронајден досега (овој сет е наречен 𝑁
̂𝐼 . Оттука, прагот на повторувања може да се дефинира како:
конзеративна проценка на 𝑁

𝑇̂𝑖𝑡𝑒𝑟 = ⌈

log 𝜀

⌉

̂𝐼 ))
log(1−𝑞(𝑁

(6.12)
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Сепак, некои истражувања (на пример, Tordoff [110]), сметаат дека прагот на
повторувања да биде над-оптимистички, бидејќи во присуство на податоци под влијание
на шум, тоа не е доволно за да се генерира минимален сет MSS составен само од
потребни точки (inliers), а со цел да се добие точна проценка на параметрите на
моделот.
Понекогаш постојат некои претходни информации во однос на веројатноста дека
податокот е потребен (inlier) или непотребен (outlier). Оваа информација може да се
користи во процесот на земање примероци на попринципиелен начин ([110,111]). Во
пристрасно земање примероци веројатноста за избирање на елементот 𝒅𝑗 во 𝑙 𝑡ℎ
извлекување, може да се означи како:

𝑃(𝑑𝑗 |𝐷\{𝑑𝑖(1) , … … . . , 𝑑𝑖(𝑖−1) })

(6.13)

каде 𝑖 (𝑙) го означува индексот на елементот во базата на податоци 𝐷 добиен со 𝑙 𝑡ℎ
извлекување. Веројатноста (6.13) се утврдува од 𝜔(𝒅) ∈ ℝ+ , која ја содржи претходната
информација за веројатноста елементот да биде потребна точка (inlier). Во идеален
случај, тежината на секоја потребна точка (inlier) е поголема од тежината на секоја
непотребна точка (outlier), но во реалноста оваа хипотеза не важи (инаку, откривањето
на потребни точки (inliers) во однос на непотребни точки (outliers) ќе биде многу
едноставно: само ќе треба да се одреди точниот праг за тежините). Јасно,
пресметувањето на веројатноста за добивање на минимален сет MSS составен само од
вистински точки (inliers) е комплициран од редоследот на земање елементи: елементот
избран од 𝑙 𝑡ℎ извлекување ја менува веројатноста на одреден елемент од (𝑙 + 1)𝑡ℎ
извлекување. На тој начин, веројатноста на семплирање на 𝑘 вистински точки (inliers) по
редослед специфициран како 𝑖1 ,…., 𝑖𝑘 , e:

𝑃(𝑑𝑖1 , … … , 𝑑𝑖𝑘 ) =
(1 избор) 𝑃(𝑑𝑖1 ∈ 𝐷𝐼 ).
(2 избор) 𝑃(𝑑𝑖2 ∈ 𝐷𝐼 \{𝑑𝑖1 }).
⋮
(к − избор) 𝑃(𝑑𝑖к ∈ 𝐷𝐼 \{𝑑𝑖1 , … … , 𝑑𝑖𝑘−1 })

(6.14)

Претходниот израз го потврдува она што беше предвидено порано, односно дека
пресметката на 𝑞 е сложена од фактот дека е важен и редоследот на избирање на
87

елементи. За да се пресмета 𝑞 треба да ги наведеме сите можни пермутации на 𝑘
потребни точки (inliers) (𝑘 е кардиналноста на минималениот сет MSS), кое треба да
биде:
𝑁𝐼 !

Број на пермутации на потребни точки (𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠) = (𝑁

𝐼 −𝑘)!

= ∏𝑘−1
𝑖=0 (𝑁𝐼 − 𝑖) (6.15)

Ако Ι е сет на сите пермутации на 𝑘 индексите на потребните точки (inliers), тогаш
следува:

𝑞 = ∑{𝑖1,…..,𝑖𝑘}∈Ι 𝑃(𝑑𝑖1 , … … , 𝑑𝑖𝑘 )

(6.16)

каде елементите од сумата може да се прошират со користење на (6.16). Овој израз
може да се користи за креирање на функција која ќе ја надгради веројатноста секој пат
кога бројот на потребни точки (inliers) исто така ќе биде надграден. Но, ова

не е

тривијална задача, бидејќи бројот на услови во сумата може да биде многу голем. На
пример, ако 𝑁𝐼 = 100 и кардиналноста на минималниот сет MSS 𝑘 = 4, бројот на
условите во сумата (6.16) е речиси четири милиони [109].

6.3.3 Рангирање (вреднување) на консензусен сет (CS)

Во оригиналната формулација на алгортимот RANSAC, рангирањето 𝑟 на
консензусен сет (CS-Consensus Set) е всушност неговата кардиналност:

𝑟(𝐶𝑆) ≝ |𝐶𝑆|

(6.17)

Со други зборови, поголемите консензусни сетови (CS) се рангираат повисоко. На
тој начин алгортимот RANSAC може да се разгледува и како алгоритам за оптимизација
на [7] кој ги намалува трошоците на функцијата:

𝐶ℳ (𝑫, 𝜽) = ∑𝑁
𝑖=1 𝜌(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃))

(6.18)

каде:

𝜌(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃)) = {

0 ℯℳ (𝒅, 𝜽) ≤ 𝛿
1
друго

(6.19)
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Оваа констатација води кон пристап базиран на М-проценители [8], така што
функцијата 𝜌 може да се разгледува на следниот начин:

𝜌(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃)) = {

ℯℳ (𝒅, 𝜽)
𝛿

ℯℳ (𝒅, 𝜽) ≤ 𝛿
друго

(6.20)

Со употреба на ре-опаѓачки М-проценител, потребните точки (inliers) се
постигнати со нивната согласност кон моделот, додека пак непотребните точки (outilers)
се дадени со нивната константна тежина. Torr [112] ја дефинира оваа модификација на
оригиналниот RANSAC алгоритам под името MSAC (M-estimator SAmple and Consensus):
Имплементацијата на овој нов метод дава скромен бенефит на сите
добри проценители, апсолутно без дополнителни пресметки. Кога ова
еднаш ќе се разбере, нема причина да се користи RANSAC во предност
на овој метод.[112]
Понатамошно подобрување може да се добие со модификација на RANSAC со
цел да се зголеми веројатноста на решението. Овој пристап е имлементиран од MLESAC
[112], и истиот ја оценува веројатноста на хипотезата преку претставување на
дистрибуцијата на грешката како мешан модел. Поточно, веројатноста за дистрибуција
на грешката за сите податоци (вклучувајќи ги и потребните точки (inliers) и непотребните
точки (outilers)), може да се моделира како мешавина на две дистрибуции (една водејќи
сметка за потребните точки (inliers), а друга за непотребните точки (outilers)), така што
веројатноста може да се изрази како:
𝑝[𝑒(𝐷, ℳ(𝜃))| 𝜃] =
∏𝑁
𝑖=1(𝛾𝑝[ 𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃))|

𝑖 − от елемент е 𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟

(1 − 𝛾)𝑝[𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃))

]

+

𝑖 − от елемент 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟

])

(6.21)

Вообичаена практика е да се зголеми логаритамот на веројатноста, кој е даден
со:
ℒ ∗ [𝑒(𝐷, ℳ(𝜃))| 𝜃] =
∑𝑁
𝑖=1 log( 𝛾𝑝[𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃))|

𝑖 − от елемент е 𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟

(1 − 𝛾)𝑝[𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃))

]

𝑖 − от елемент 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟

+
])

(6.22)
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Често пати дистрибуцијата на грешката на потребните точки (inliers) е моделирана
со Гаусова дистрибуција:

𝑝[𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃)) |

𝑖 − от елемент е 𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 ] =

1
𝑍

𝑒𝑥𝑝 (−

𝑒(𝑑𝑖 ,ℳ(𝜃)2
2𝜎𝜂2

)

(6.23)

каде 𝑍 е соодветна константа на нормализација и 𝜎𝜂 ја означува стандардната
девијација на шумот (noise) 6.3). Статистиката за грешката на outilers се опишува со
униформна дистрибуција:
1

𝑝[𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃)) | 𝑖 − от елемент е 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 ] = {

2𝑒𝑚𝑎𝑥

0

|𝑒(𝑑𝑖 , ℳ(𝜃))| ≤ 𝑒𝑚𝑎𝑥

(6.24)

каде 𝑒𝑚𝑎𝑥 претставува најголема грешка која може да биде предизвикана од присуството
на непотребни точки (outliers) (проценката на овие количини може да се добие од
податоците од кои се извлечени). Се забележува дека во овој случај потребно е да се
пресметаат две количини: параметарот 𝜽 кој ја зголемува веројатноста и коефициентот
на мешавина 𝛾. Ова обично се прави со користење на пристапот на очекувана
максимизација (expectation maximization approach) [109].

6.5 Други RANSAC дистрибуции

Од 1981 година RANSAC стана основна алатка во компјутерската визија и
заедницата за обработка на слики. Во 2006 година, на 25 годишнината од алгоритамот,
беше организирана работилница од International Conference on Computer Vision and
Pattern Recognition (CVRP), за да се сумираат најновите придонеси и варијации на
оригиналниот алгоритам, главно наменети за подобрување на брзината на алгоритамот,
стабилноста и точноста на проценетото решение и да се намали зависноста од
константите дефинирани од корисникот [109].
Како што беше истакната од Torr [112], RANSAC може да биде чувствителен на
изборот на точен праг на шумот (noise), кој дефинира кои точки од податоците припаѓаат
на моделот со одреден сет од параметри. Ако овој праг е многу голем, тогаш сите
хипотези имаат тенденција да бидат рангирани подеднакво (добро). Од друга страна,
кога прагот на шумот е многу мал, проценетите параметри имаат тенденција да бидат
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нестабилни, т.е со едноставно додавање или отстранување на податокот од сетот на
потребни точки (inliers), проценката на параметрите се менува. За делумно да се
компензира ова нестабилност, Torr [112] предложил две модификации на RANSAC,
наречени MSAC (M-estimator SAmple and Consensus) и MLESAC (Maximum Likelihood
Estimation SAmple and Consensus) . Главната идеја е да се оцени квалитетот на
консензусниот сет (CS - consensus set), односно податоци кои се вклопуваат во моделот
и одреден сет од параметри, со пресметување на нивната веројатност (во оригналната
формулација од Fischler и Bolles [47], кардиналноста е ранг на таквиот сет).
Продолжувањето на MLESAC, кој ги зема во предвид и претходните веројатности
поврзани во влезната база на податоци е предложена од Tordoff во [110]. Во иста насока,
Chum [113] предложил да се води сметка и за земање на некои претходни информации
во врска со некои познати влезни податоци, односно дали податокот има веројатност да
биде потребна точка (inlier) или непотребна точка (outlier). Овој пристап е познат како
PROSAC (PROgressive SAmple Consensus).
Chum [114] исто така преложил рандомизирана верзија на RANSAC, наречена RRANSAC (Randomized RANdom SAmple Consensus), за да се намали пресметковниот
товар при идентификацијата на добар консензусен сет (CS). Првичната идеја е првично
да се оцени добрината на тековниот инстанциран модел, користејќи редуциран сет од
точки, наместо целата база на податоци. Во [115], Nistеr предлага парадигма наречена
Preemptive RANSAC (Превентивен RANSAC), кој овозможува точна проценка на
структурата на сцената и движењето на камерата во реално време. Основната идеја на
овој пристап е генерирање на фиксен број на хипотези, така што се прави споредба во
однос на квалитетот на генерираната хипотеза, наспроти некој апсолутен метрички
квалитет.
Други истражувачи се обиделе да се справат со тешки ситуации, каде шумот не е
познат, или се присутни повеќекратни модели. Првиот проблем е решен од страна на
Wang и Suter [116]. Toldo [142] го претставува секој податок со карактеристична функција
од сет на случајни модели во кои се поклопува точката. Потоа, моделите се откриваат
како кластери, чии групи на точки го подржуваат истиот модел. Ваквиот алгоритам,
наречен J-linkage, не бара претходна спецификација на бројот на модели, ниту пак
потреба од рачно подесување на параметрите. Пристапот KALMANSAC [117], е
прилагоден за рекурзивна проценка, каде влезот е оштетен од непотребни точки

91

(outilers), и обидите на Kalman за да го подобри овој пристап со примена на Гаусова
дистрибуција на мерните грешки, не се успешни.

6.6 RANSAC лента со алаки за Matlab™ & Octave

Во овој дел накратко ќе ја претставиме RANSAC лента (toolbox) со алаки за
Matlab™ & Octave. Оваа лента е високо приспособлива и е дизајнирана да биде
флексибилна за истражувачки/дидактички ресурси. Оваа алатка е хоситрана на Github.
RANSAC.m е главната функција што ја спроведува RANSAC алгоритамот.
Детално ќе ги опишиме опциите кои се кориснички достапни и можат да бидат наведени
со вообичаените помошни команди на RANSAC.

Влезни параметри:


X: оваа матрица ги собира влезните податоци. Нејзините димензии се
𝑑 × 𝑁 , и 𝑖 𝑡ℎ колона го содржи податокот 𝑑𝑖 .



options: оваа структура ги содржи опциите на алгоритамот. Ако опцијата не
е наведена, тогаш функцијата ќе користи или стандарна вредност или ќе
издаде грешка (доколку не постои однапред дефинирана стандардна
вредност).

-

sigma: скаларна вредност за стандардната девијација на шумот (noise)
под претпоставка дека влезните компоненти се оштетни од Гаусов шум
со коваријантната матрица 𝜎𝜂 𝐼. (Равенка 6.6).

-

P_inlier: веројатност дека точката чија грешка на вклопување е помала
или еднаква од 𝛿, всушност е потребна точка (inlier). (Равенка 6.5).
Стандарната вредност е 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 = 0.99.

-

T_noise_squared: кога оваа вредност е предвидена, тоа ќе го присили
прагот на грешката да биде еднаков на 𝛿 2 . Ако се предвиди оваа
вредност, пресметката на прагот со користење на вредноста на 𝜎𝜂
(Равенка 6.6), ќе биде избегната.
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-

epsilon: лажна тревога, т.е веројантост дека алгоритамот низ сите
итерации никогаш нема да семплира минимален сет MMS кој содржи
само потребни точки (inliers) (Поглавие 6.3.1). Стандарна вредност е
𝜀 = 0.001.

-

Ps: веројатност на распределба на пристрасност при земање на
примероци:

Ps(i) = P (𝑑𝑖

е

семплиран).

𝑃𝑠 ∈ ℝ𝑁
+

мора

да

се

нормализира, така што ∑𝑁
𝑖=1 𝑃 (𝑑𝑖 е семплиран) = 1. Основна вредност
е униформна дистрибуција, т.е 𝑃(𝑑𝑖 е семплиран) =
-

1
𝑁

.

ind_tabu: логичка низа која ги препознава елементите кои не треба да
бидат избрани за изградба на минимален сет MMS во текот на земање
на примероци (стандардно е празна).

-

validateMSS_fun: функција која ги потврдува минималниот сет MSS од
примероците од базата.

-

est_fun: функција која ја враќа проценката на параметарскиот вектор,
почнувајќи од сетот на податоци.

-

validateTheta_fun:

функција

која

ја

потврдува

проценката

на

параметарскиот вектор од минималниот сет MMS.
-

man_fun: функција која ја враќа грешката на совпаѓањето (фитинг) на
податоците.

-

mode: нишка која го одредува видот на алгоритамот, посебно во однос
на рангирањето на CS, како што е опишано во поглавие 6.3.3 (default =
MSAC).


'RANSAC': оригинална формулација од Fischler и Bolles [108],
рангирањето

на

консензусен

сет

(CS)

е

неговата

кардиналност (6.18).


'MSAC': формулација на Torr и Zisserman MSAC [112],
рангирањето на консензусен сет CS е базирано на Мпроценител (6.19).



'MLESAC': формулација на Torr и Zisserman MLESAC [112],
рангирањето на консензусен сет CS е базирано на Мпроценител (6.3.3).

-

max_iters: максимален број на дозволени итерации (ако го надминува
прагот равенка 6.12, default = ∝ ).
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-

min_iters: минимален број на потребни итерации (ако го надминува
прагот равенка 6.12, default = 0 ).

-

max_no_updates: максимален број на итераци без надградба (default =
0).

-

reestimate: true повторна пресметка на параметарскиот вектор со
користење на сите детектирани inliers (default = false).

-

fix_seed: дефинирано на true за да го надмине потомството на
случајниот генериран број, така што резултатите од истата база на
податоци се повторливи (default = false).

-

verbose: true за опширен (verbose) излез (default = true).

-

notify_iters: ако е овозможен опширен (verbose) излез, овој параметар го
одредува максималниот број на итерации што ќе се случат пред да се
прикаже пораката за напредок (стандарно е празна).

Излезни параметри:
 results: структура која ги содржи резултатите од проценката. Нејзини
области се следните:
-

Theta: вектор на проценките на параметрите на моделот.

-

E:

1 × 𝑁 е вектор кој ја содржи грешката на вклопување за секоја

податочна точка пресметана со функцијата man_fun.
-

CS: 1 × 𝑁 е логички вектор чии влезови се true за сите податочни точки
кои се етикирани како inliers.

-

J: севкупно рангирање на решението.

-

iter: број итерации направени од RANSAC, пред конвергенција.

 results: структура која ги содржи опциите на алгоритамот, откако ќе бидат
поставени стандардни вредност.
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6.7 Компарација на RANSAC со другите формулации

Во овој дел ќе дадеме краток опис на следните алгортими: RANSAC, MLESAC,
MSAC и техниката на најмали квадрати (Least Squares).
Овие алгоритми се користат од две гледни точки:
1. Од гледна точка на апликација за проблемот на совпаѓање:


Да се најдат совпаѓачки точки на две или повеќе слики, добиени со:
 движечка камера
 во различно време
 со движечки објекти.



Да се користат различни методи, како што се
 совпаѓање на карактеристики
 поврзување на блокови.

Сл. 6.4 Совпаѓање на карактеристики

2. За проценка на параметри на моделот (на пр. фундаментална матрица), од
податоци со непотребни точки (outliers).
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Поврзувањето на податоците се прави со користење на еден од следните
алгоритами:


Least Squares



RANSAC



MLESAC

Сл.6 5 Поврзување на податоци


Least Squares – Техника на најмали квадрати

-

Ги пресметува параметрите на функцијата на моделот

-

Користи надопределен сет на податоци

-

Минимизира сума од квадратот на остатоците [118].

Остатоците се дефинираат како:

𝑟 2 = ∑[𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎𝑖 , … , 𝑎𝑛 )]2

(6.25)

Во случај на линеарно поврзување:

𝑟 2 = ∑[𝑦𝑖 − (𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 )]2

(6.26)

𝑤 = (𝑋 𝑇 𝑋)−1 𝑋 𝑇

(6.27)

За проективна матрица:
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Следните слики се примери за Least Squares без непотребни точки (outliers)
(Сл.6.6) и Least Squares со непотребни точки (outliers) (Сл.6.7).

Сл.6.6 Least Squares без непотребни точки (outliers)

Сл.6.7 Least Squares со непотребни точки (outliers)
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RANdom SAmple Consensus (RANSAC)

-

Воведен е од Fischler и Bolles in 1981

-

Итеративен метод

-

Не детерминистички метод

-

Случајно избира најмало можни подмножество од податоци (хипотетички
потребни точки (inliers)) и создава модел

-

Ги тестира податоците од моделот, за да ги прошири хипотетичките
потребни точки (inliers) со сите точки во прагот

-

Повторно го проценува моделот со сите негови припаѓачки точки

-

Се повторува и ги задржува моделите со најголема поддршка.

На следната слика 6.8 е прикажан RANSAC алгоритамот:

Сл.6.8 Поврзување на податоци со RANSAC
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M-estimator SAmpling Consensus (MSAC)

-

RANSAC го зема во предвид бројот на потребни точки (inliers)

-

RANSAC ги минимизира трошоците

-

MSAC ги користи оценките за потребни точки (inliers)

2
𝑝(𝑒 2 ) = { 𝑒 2
𝑇



𝑒 2 < 𝑇 2 (6.28)
𝑒2 ≥ 𝑇2

Maximum Likelihood Estimation SAmple Consensus (MLESAC)

-

MLESAC ја зема во предвид веројатноста на сетот

-

Грешката на моделот ја дава како мешан модел:
1

𝑝(𝑒) = (𝛾(

√2𝜋𝜎

)𝑛 𝑒𝑥𝑝 (−

1

𝑝𝑖𝑛𝑙𝑖𝑒𝑟 = 𝛾(

√2𝜋𝜎

𝑒2

1

2𝜎 2

)𝑛 𝑒𝑥𝑝 (−

) + (1 − 𝛾) ) (6.29)

𝑒2
2𝜎 2

v

) (6.30)

1

𝑝𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟 = ((1 − 𝛾) ) (6.31)
v

-

Негативен логаритам на веројатноста

-

Максимизирање еднакво на минимизирање на негативниот логаритам на
веројатноста
1

−𝐿 = −𝑙𝑜𝑔(𝛾(

√2𝜋𝜎

-

)𝑛 𝑒𝑥𝑝 (−

2𝜎 2

1

) + (1 − 𝛾) ) (6.32)
v

Користејќи го –L како оценка

𝑝(𝑒𝑖2 ) = { −𝐿2
𝑇
-

𝑒2

𝑒2 < 𝑇2
𝑒2 ≥ 𝑇2

(6.33)

Пресметка на 𝛾
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Алгоритам за очекувана максимизација опфаќа:
-

пресметка на 𝛾

-

пресметка на бинарната ознака 𝜂𝑖 = 1, доколку 𝑖 𝑡ℎ точка се очекува да биде
потребна точка (inlier), или 0 за друго

-



1

пресметка на 𝛾 со ознака со нова пресметка на 𝛾 = ∑ 𝜂𝑖 , повторување.
𝑛

Комплетен алгоритам
1. Случајно се избира најмало можно подмножество од податоци
(хипотетички потребни точки (inliers)) и се креира моделот.
2. Се тестираат податоците од моделот, за да ги прошири хипотетичките
потребни точки (inliers) со сите точки во прагот.
3. Повторно се проценува моделот со сите негови припаѓачки точки.
4. Се пресметува трошокот -L на најновиот модел.
5. Се повторува и се задржува моделот со најниска цена.



Заклучок од компарацијата на RANSAC со другите формулации

-

проблемот на совпаѓање на карактеристиките даваат средини со голем
број на непотребни точки (outliers),

-

техниката на најмали квадрати (least squares) не успева во вакви средини,

-

RANSAC дава значително подобрување во присуство на голем број на
непотребни точки (outliers),

-

Ефикасноста може да се подобри со користење на повеќе сложени модели
на грешки:


Броење (RANSAC)



Квадратно растојание (MSAC)



Негативен логаритам на веројатноста (MLESAC)

Изборот на соодветен алгоритам е важен во процесот на 3D моделирање од
видео, бидејќи има големо влијание врз крајниот резултат. Во седмата глава од овој
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труд, направени се практични примери на 3D моделирање од видео и користејќи го
програмот за 3D моделирање од видео Video Trace [120], направена е

анализа на

претходно опишаните алгоритми: RANSAC, MSAC и MLESAC.
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Глава 7

7. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ЗА 3D МОДЕЛИРАЊЕ ОД ВИДЕО

Целта на оваа глава е практично да се направи 3D модел од видео, земајќи ги во
предвид претходно опишаните карактеристики во однос на избор на детектори на агли,
алгоритми за елиминација на непотребни точки (outliers) и да се докаже критичката
анализа на овие алгоритми од кои зависи целиот процес на моделирање.
Во првиот чекор на процесот на 3D моделирање од видео, детекција и спојување
на карактеристики, со помош на програмот Voodoo Camera Tracker [119], направена е
споредба на трите детектори на агли, и тоа: Förstner, SUSAN и Plessey. Програмот
Voodoo Camera Tracker ги пресметува параметрите на камерата и реконструира 3D
сцена од секвенци од слики. Алгоритамот за пресметка нуди целосна автоматско и точно
решение за пресметка на параметрите на камерата за видео секвенци. Резултатите
добиени од овој програм се корисни за повеќе видови апликации како што се филмска
продукција, 3D реконструкција или видео кодирање. Добиените параметри за камерата,
како и потребните точки (inliers) и непотребни точки (outliers), може да бидат
експортирани во следните програми за 3D анимација: 3D Studio Max, Blender, Lightwave,
Maya, и Softimage. На овој начин може да се подобри квалитетот на 3D моделите.
Процесот на пресметка на параметрите на камерата се состои од следните чекори:
1. Автоматска детекција на карактеристични точки – со користење на детектор на
агли се детектираат карактеристични точки. Откриените карактеристични точки се
обоени со зелена боја, додека пак карактеристичните точки кои се детектирани
како непотребни точки (outliers) се обоени со црвена боја. Во овој чекор се прави
избор на соодветен детектор на агли (Förstner, SUSAN и Plessey).

102

2. Автоматска анализа за совпаѓачки точки –

наоѓањето на совпаѓачки точки се

прави со избор на следните техники за наоѓање на совпаѓања: Cross Correlation,
KLT Tracking и SIFT Matching.
3. Елиминација на непотребни точки (outliers) – поради погрешно порамнување или
појава на движечки објект во сцената, се јавуваат погрешни совпаѓачки точки. За
надминување на овој проблем се користи алгоритам за елиминација на такви
погрешно совпаѓачки точки (outliers), и тоа: RANSAC, MSAC и MLESAC.
4. Точна и постепена пресметка на параметрите на камерата – пресметката се
подобрува со користење на техники за оптимизација применети на добри точки
(inliers).
5. Финално пречистување на параметрите на камерата – овој чекор се применува на
сите параметри на камерата и рамномерно ја дистрибуира пресметковната
грешка во текот на секвенцата.
Користејќи го програмот Voodoo Camera Tracker, со влезни податоци видео
направено со дигитален апарат, добиени се следните резултати:
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Сл.7.1 Пример за користење на Förstner детектор на агли

Forstner1

Forstner2

Forstner3

Forstner4

Forstner5

Forstner6

Forstner7

Forstner8

Forstner9

Forstner10

Forstner11

Forstner12

Forstner13

Forstner14

Forstner15

Forstner16

Forstner17

Forstner18

Forstner19

Forstner20
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Сл.7.2 Пример за користење на SUSAN детектор на агли

SUSAN1

SUSAN2

SUSAN3

SUSAN4

SUSAN5

SUSAN6

SUSAN7

SUSAN8

SUSAN9

SUSAN10

SUSAN11

SUSAN12

SUSAN13

SUSAN14

SUSAN15

SUSAN16

SUSAN17

SUSAN19

SUSAN19

SUSAN20
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Сл.7.3 Пример за користење на Plessey (Harris) детектор на агли

Plessey1

Plessey2

Plessey3

Plessey4

Plessey5

Plessey6

Plessey7

Plessey8

Plessey9

Plessey10

Plessey11

Plessey12

Plessey13

Plessey14

Plessey15

Plessey16

Plessey17

Plessey18

Plessey19

Plessey20
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Резултатите од првиот чекор на детекција и спојување на карактеристики,
применувајќи го KLT Tracking за анализа на совпаѓања, може да се сублимираат според
карактеристиките брзина и параметарот RMSE.
Табела 7.1 Споредба на брзината и параметарот RMSE на детекторите на агли
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

5s

0,343508

Plessey

6s

0,441709

Förstner

5,4s

0,321272

Од практичниот пример се гледа дека најдобри резултати дава Förstner
детекторот на агли.
Нареден чекор е елиминација на непотребните точки (outliers) со избор на еден од
алгортимите: RANSAC, MSAC и MLESAC. Споредбата на брзината и параметарот RMSE
на алгоритмите за елиминација на непотребните точки е дадена во следната табела
(Табела 7.2).
Табела 7.2 Споредба на брзината и параметарот RMSE на алгоритмите за елиминација
на непотребните точки (outliers)
Алгоритам

Брзина

RMSE

RANSAC

5s

0,387235

MSAC

6s

0,340846

MLESAC

5s

0,334325

Од добиените резултати се гледа дека најдобри резултати дава алгоритамот
MLESAC за елиминација на непотребни точки (outliers).
Од програмот Voodoo Camera Tracker, како излезни податоци кои ни се потребни
понатаму за процесот на 3D моделирање од видео, се добиваат:
-

.cam фајлови за секоја рамка од видеото (фајлови кои содржат информации за
параметрите на камерата – Сл.7.4).
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Сл. 7.4 Пример за .cam фајл добиен од програмот Voodoo Camera Tracker
-

.pnt фајлови за секоја рамка од видеото (информации за точки).
Добиените податоци од програмот Voodoo Camera Tracker, ги искористивме како

влезни податоци во програмот Video Trace [120] (програм за 3D моделирање од видео).
Од генерираните 3D модели на коцка (што беше и наша цел) може да се види дека
најдобри резултати дава MLESAC алгоритамот за елиминација на непотребните точки
(outliers) (Сл.7.5, Сл.7.6). Добиените 3D модели може да се едитираат во некој од
програмите за 3D моделирање и анимација (3D Studio Max, Blender, Lightwave, Maya, и
Softimage).
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Сл.7.5 Споредба на MLESAC, MSAC и RANSAC алгоритмите на практичен пример на
коцка

Сл.7.6 Споредба на MLESAC, MSAC и RANSAC алгоритмите на практичен пример на
коцка (со прикажана триангулација)

7.1 Пример за 3D моделирање на триаголник од видео

Следниот пример е 3D моделирање на триаголник од видео и споредба на
MLESAC, MSAC и RANSAC алгоритмите. Како детектор на агли е искористен Förstner
детекторот на агли, применувајќи го KLT Tracking за анализа на совпаѓања. Споредба на
брзината и параметарот RMSE на детекторите за агли

е дадена во Табела 7.3.

Споредба на брзината и параметарот RMSE на алгоритмите за елиминација на
непотребните точки (outliers) е дадена во Табела 7.4.
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Сл.7.7 Пример за користење на Förstner детектор на агли

Forstner1

Forstner2

Forstner3

Forstner4

Forstner5

Forstner6

Forstner7

Forstner8

Forstner9

Forstner10

Forstner11

Forstner12

Forstner13

Forstner14

Forstner15

Forstner16

Forstner17

Forstner18

Forstner19
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Сл.7.8 Пример за користење на SUSAN детектор на агли

SUSAN1

SUSAN2

SUSAN3

SUSAN4

SUSAN5

SUSAN6

SUSAN7

SUSAN8

SUSAN9

SUSAN10

SUSAN11

SUSAN12

SUSAN13

SUSAN14

SUSAN15

SUSAN16

SUSAN17

SUSAN18

SUSAN19
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Сл.7.9 Пример за користење на Plessey (Harris) детектор на агли

Plessey1

Plessey2

Plessey3

Plessey4

Plessey5

Plessey6

Plessey7

Plessey8

Plessey9

Plessey10

Plessey11

Plessey12

Plessey13

Plessey14

Plessey15

Plessey16

Plessey17

Plessey18

Plessey19
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Табела 7.3 Споредба на брзината и параметарот RMSE на детекторите за агли
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

80s

0,854275

Plessey

85s

1,804651

Förstner

70s

0,792652

Табела 7.4 Споредба на брзината и параметарот RMSE на алгоритмите за елиминација
на непотребните точки (outliers)
Алгоритам

Брзина

RMSE

RANSAC

75s

0,729255

MSAC

35s

0,817042

MLESAC

30s

0,696849

Од претходните табели за карактеристиките брзина и параметарот RMSE, како и
од генерираните 3D модели на триаголник може да се види дека најдобри резултати
дава MLESAC алгоритамот за елиминација на непотребните точки (outliers) (Сл.7.7).

Сл.7.10 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
триаголник
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Сл.7.11 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
триаголник со прикажана триангулација
Од добиените резултати на вредностите на параметарот RMSE се забележува
дека доколку вредноста на овој параметар е поголем, добиениот 3D модел не одговара
целосно на моделот од влезните податоци (видеото).
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7.2 Пример за 3D моделирање на вазна од видео

Сл.7.12 Пример за користење на Förstner детектор на агли

Forstner1

Forstner2

Forstner3

Forstner4

Forstner5

Forstner6

Forstner7

Forstner8

Forstner9

Forstner10

Forstner11

Forstner12

Forstner13

Forstner14

Forstner15

Forstner16

Forstner17

Forstner18

Forstner19

Forstner20
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Сл.7.13 Пример за користење на SUSAN детектор на агли

SUSAN1

SUSAN2

SUSAN3

SUSAN4

SUSAN5

SUSAN6

SUSAN7

SUSAN8

SUSAN9

SUSAN10

SUSAN11

SUSAN12

SUSAN13

SUSAN14

SUSAN15

SUSAN16

SUSAN17

SUSAN18

SUSAN19

SUSAN20
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Сл.7.14 Пример за користење на Plessey (Harris) детектор на агли

Plessey1

Plessey2

Plessey3

Plessey4

Plessey5

Plessey6

Plessey7

Plessey8

Plessey9

Plessey10

Plessey11

Plessey12

Plessey13

Plessey14

Plessey15

Plessey16

Plessey17

Plessey18

Plessey19

Plessey20
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Табела 7.5 Споредба на брзината и параметарот RMSE на детекторите за агли
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

80s

0,620318

Plessey

60s

0,704774

Förstner

55s

0,578689

Табела 7.6 Споредба на брзината и параметарот RMSE на алгоритмите за елиминација
на непотребните точки (outliers)
Алгоритам

Брзина

RMSE

RANSAC

35s

0,989350

MSAC

35s

0,722640

MLESAC

30s

0,699976

Од претходните табели за карактеристиките брзина и параметарот RMSE, како и
од генерираните 3D модели на вазна може да се види дека најдобри резултати дава
MLESAC алгоритамот за елиминација на непотребните точки (outliers) (Сл.7.15, Сл.7.16).

Сл.7.15 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
вазна
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Сл.7.16 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
вазна со прикажана триангулација
Бидејќи вредноста на параметарот RMSE при користење на алгоритмите MSAC,
RANSAC е висок, обликот на добиениот 3D модел не е ист со обликот на моделот од
влезните податоци.
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7.3 Пример за 3D моделирање на звезда од видео

Сл.7.17 Пример за користење на Förstner детектор на агли

Forstner1

Forstner2

Forstner3

Forstner4

Forstner5

Forstner6

Forstner7

Forstner8

Forstner9

Forstner10

Forstner11

Forstner12

Forstner13

Forstner14

Forstner15

Forstner16

Forstner17

Forstner18

Forstner19

Forstner20
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Сл.7.18 Пример за користење на SUSAN детектор на агли

SUSAN1

SUSAN2

SUSAN3

SUSAN4

SUSAN5

SUSAN6

SUSAN7

SUSAN8

SUSAN9

SUSAN10

SUSAN11

SUSAN12

SUSAN13

SUSAN14

SUSAN15

SUSAN16

SUSAN17

SUSAN18

SUSAN19

SUSAN20
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Сл.7.19 Пример за користење на Plessey (Harris) детектор на агли

Plessey1

Plessey2

Plessey3

Plessey4

Plessey5

Plessey6

Plessey7

Plessey8

Plessey9

Plessey10

Plessey11

Plessey12

Plessey13

Plessey14

Plessey15

Plessey16

Plessey17

Plessey18

Plessey19

Plessey20
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Табела 7.7 Споредба на брзината и параметарот RMSE на детекторите за агли
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

60s

0,701647

Plessey

55s

0,413004

Förstner

50s

0,336523

Табела 7.8 Споредба на брзината и параметарот RMSE на алгоритмите за елиминација
на непотребните точки (outliers)
Алгоритам

Брзина

RMSE

RANSAC

50s

0,346523

MSAC

48s

0,351578

MLESAC

45s

0,345708

Од претходните табели за карактеристиките брзина и параметарот RMSE, како и
од генерираните 3D модели на звезда може да се види дека најдобри резултати дава
MLESAC алгоритамот за елиминација на непотребните точки (outliers) (Сл.7.20, Сл.7.21).

Сл.7.20 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
звезда
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Сл.7.21 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
звезда со прикажана триангулација
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7.4 Пример за 3D моделирање на цилиндер од видео

Сл.7.22 Пример за користење на Förstner детектор на агли

Forstner1

Forstner2

Forstner3

Forstner4

Forstner5

Forstner6

Forstner7

Forstner8

Forstner9

Forstner10

Forstner11

Forstner12

Forstner13

Forstner14

Forstner15

Forstner16

Forstner17

Forstner18

Forstner19

Forstner20
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Сл.7.23 Пример за користење на SUSAN детектор на агли

SUSAN1

SUSAN2

SUSAN3

SUSAN4

SUSAN5

SUSAN6

SUSAN7

SUSAN8

SUSAN9

SUSAN10

SUSAN11

SUSAN12

SUSAN13

SUSAN14

SUSAN15

SUSAN16

SUSAN17

SUSAN18

SUSAN19

SUSAN20
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Сл.7.24 Пример за користење на Plessey (Harris) детектор на агли

Plessey1

Plessey2

Plessey3

Plessey4

Plessey5

Plessey6

Plessey7

Plessey8

Plessey9

Plessey10

Plessey11

Plessey12

Plessey13

Plessey14

Plessey15

Plessey16

Plessey17

Plessey18

Plessey19

Plessey20

127

Табела 7.9 Споредба на брзината и параметарот RMSE на детекторите за агли
Детектор

Брзина

RMSE

SUSAN

90s

1,280010

Plessey

110s

1,647569

Förstner

25s

0,883835

Табела 7.10 Споредба на брзината и параметарот RMSE на алгоритмите за елиминација
на непотребните точки (outliers)
Алгоритам

Брзина

RMSE

RANSAC

120s

2,600128

MSAC

100s

1,515183

MLESAC

20s

0,767121

Од претходните табели за карактеристиките брзина и параметарот RMSE, како и
од генерираните 3D модели на цилиндер може да се види дека најдобри резултати дава
MLESAC алгоритамот за елиминација на непотребните точки (outliers) (Сл.7.25, Сл.7.26).

Сл.7.25 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
цилиндер
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Сл.7.26 Споредба на MSAC, RANSAC и MLESAC алгоритмите на практичен пример на
цилиндер со прикажама триангулација

7.5 Критичка анализа од практичните примери

Од претходно направените практични примери ја докажавме анализата за избор
на најдобар детектор на агли во првиот чекор од процесот на 3D моделирање од видео.
Од табелите за споредба на детекторите на агли, и тоа, SUSAN, Plessey и Förstner,
заклучивме дека најдобри резултати дава Förstner детекторот на агли, и во однос на
брзината на детекција и во однос на параметарот RMSE, т.е разликата помеѓу
предвидените вредности со моделот и вредностите кои всушност се добиваат од
околината која се моделира. Колку оваа параметарот RMSE има поголема вредност, се
добиваат 3D модели со облик несоодветен на моделот од сцената. Förstner детекторот
на агли има добар степен на детекција, добра локализација, стабилен е на шум, има
одличен степен на повторливост и при трансформации и добра брзина, за разлика од
останатите два детектори на агли разработени во оваа дисертација, и затоа истиот е
избран како најдобар во првиот чекор од процесот на 3D моделирање од видео.
Исто така, од практичните примери за избор на алгоритам за елиминација на
непотребни точки (outliers) кои негативно делуваат врз процесот на 3D моделирање од
видео, направена е споредба на следните алгоритми: RANSAC, MSAC и MLESAC. Како
најдобар алгоритам и во однос на брзината и параметарот RMSE, се покажа
алгоритамот MLESAC.
Практичните примери покажаа дека алгоритмот MLESAC ја подобрува точноста
на постоечките методи, т.е на алгоритмот RANSAC, во однос на справување со
непотребни точки (outliers). И покрај тоа што алгоритмот RANSAC е првичен алгоритам
за елиминација на непотребни точки (outliers), главната разлика помеѓу RANSAC и
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MLESAC е тоа што имаат различна крива на функцијата за загуба во близина на
грешката нула. Алгоритмот RANSAC има загуба нула во определениот опсег, но
алгоритмот MLESAC има зголемување на загубата (Сл.7.27). Со други зборови,
алгоритмот RANSAC не го зема во предвид квалитетот на потребните точки (inliers),
додека пак алгоритмот MLESAC го зема во предвид квалитетот потребните точки (inliers).
Од оваа причина, алгоритмот MLESAC дава подобри резултати отколку алгоритмот
RANSAC и во случај на поголем шум. Разликата на функциите на загуба е претставен на
следниот график Сл.7.27.

Сл.7.15 График на функциите на загуба кај Least Square Method, RANSAC и
MLESAC
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Глава 8

8.ЗАКЛУЧОК И НАСОКИ ЗА ПОНАТАМОШНО ИСТРАЖУВАЊЕ

Главната мотивација за оваа докторска теза е да се добие 3D модел од видео,
односно да се овозможи создавање на површинска мрежа директно од облак од 3D
точки, произведени користејќи ги алгоритмите на структура од движење. Поради фактот
дека добивањето на 3D модел од слики е веќе позната проблематика, предизвикот за
разработка на оваа теза добивање на 3D модел од видео беше голем. За таа цел оваа
теза опфати повеќе области и тоа, површинска реконструкција, компјутерска геометрија
и точна проценка со цел да се зголеми квалитетот на добивање 3D модел од облак од
3D точки.
Во првата глава е даден воведот во поимот на структура од движење.
Претставени се и објавените трудови поврзани со истражувањето за 3D моделирање од
видео.
Втората глава се однесува на проблемот и предметот на истражување во оваа
докторска дисертација, поставената хипотетска рамка, како и очекуваниот придонес за
науката преку разработување на темата 3D моделирање од видео.
Во третата глава се опишани основните концепти кои се важни за процесот на 3D
моделирање од видео, а тоа се структура од движење, реконструкција на површини,
триангулација

и точна проценка. Опишани се основите на геометријата од повеќе

погледи, епиполарна геометрија (посебно поимите фундаментална и основна матрица)
кои претставуваат основа во процесот на наоѓање на совпаѓачки карактеристични точки
помеѓу рамките од видеото.
Основните принципи врз кои се заснова процесот на 3D моделирање од видео
детално се опишани во четвртата глава. Во оваа глава се опишуваат поимите за
карактеристиките детектори и дескриптори на точки, како и алгоритмите за детекција,
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поврзување на овие карактеристики и алгоритмите за елиминација на непотребните
точки.
Процесот на 3D моделирање од видео најповеќе зависи од првите две фази,
детекција и спојување на карактеристики и откривање на структура и движење. Затоа, во
петтата глава е даден детален опис на детекција и спојување на карактеристиките, со
тоа што се разработени алгоритмите за детекција и спојување на карактеристики.
Направена е критичка анализа на детекторите на агли и со практичен пример на
креирање на 3D модел на коцка од видео е докажана истата анализа.
Шестата глава се однесува на фазата за откривање на структурата и движењето
и се разработени алгоритмите за елиминација на непотребните точки.
Во седмата глава практично е докажана критичка анализа која се однесува на
избраните детектори на агли и избраните алгоритми за елиминација на непотребни
точки. Со неколку примери на 3D моделирање од видео може да се докаже претходната
критичка анализа на искористените алгоритми при детекција и спојување на
карактеристиките.
Од направената критичка анализа се заклучи дека најдобри резултати дава
Förstner детекторот на агли, и во однос на брзината на детекција и во однос на
параметарот RMSE, кои исто така има добар степен на детекција, добра локализација,
стабилен е на шум, има одличен степен на повторливост и при трансформации и добра
брзина.
Во однос на изборот на алгоритмот за елиминација на непотребни точки (outliers)
кои негативно делуваат врз процесот на 3D моделирање од видео, од направената
споредба на алгоритмите избран е MLESAC поради неговата стабилност при избор на
потребни точки и неговата оценка на квалитетот на сетот од податоци кои се вклопуваат
во моделот.
Значи, и покрај тоа што за оваа проблематика (3D моделирање од видео) има
многу малку литература, бидејќи е нова гранка на истражување во компјутерската
графика, успеавме да ги дефинираме основните принципи на процесот на 3D
моделирање од видео, влијанието на соодветниот детектор на агли, зависноста од
алгоритам за зголемување на точноста (елиминација на непотребни точки).
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Од практичните примери на креирање на 3D модел од видео, произлегуваат и
насоките за понатамошни истражувања, кои би се однесувале на:


Анализа на видеото како влез, земајќи ги во предвид осветлувањето,
зумирање, појава на движечки објекти во видеото, појава на сенки, и
нивното влијание врз процесот на 3D моделирање.



И покрај спомената предност на користењето на видео како влез во фазата
на откривање на структурата и движење, се појавуваат проблеми познати
под името “црна уметност” [9] што треба да се избегнат.



Подобрување на алгоритмите за наоѓање на поголем број на потребни
карактеристични точки, со што ќе се зголеми точноста на моделот.



Креирање на комплексни 3D модели кои содржат криви.



Креирање на рефлексни и транспарентни 3D модели.
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3D Modelling from video
Svetlana Mijakovska1, Igor Nedelkovski2
Abstract – In this paper the research on the 3D modelling
from video is presented. We give overview of 3D modeling

categories, those that require geometric accuracy and those
that require photorealism:
Geometric accuracy: These types of application are
generally less concerned with the visual appearance of the
model but require the scene structure and camera motion to be
reconstructed with a high degree of accuracy. Robot
navigation, for instance, requires high–accuracy models, but
the visual appearance of the model is unimportant. The
reverse engineering of existing objects for use in CAD
requires the structure of the object to be recovered with a high
degree of accuracy. Film special effects that place computer–
generated objects into the film and other ‘augmented reality’
applications require the camera motion to be very accurately
reconstructed but the appearance of the structure is irrelevant
as it is never seen in the finished product.
Photorealism: In contrast, there are a growing number of
situations geometric accuracy of the underlying reconstruction
is less important as long, as, for the purposes of the
application the model visually resembles the real
scene.
This is the case for applications such as virtual reality,
simulators,
computer games and special effects that
require a virtual set based on a real scene [1].
In computer vision, several systems have been developed to
automatically recover a cloud of 3D scene points from a video
sequence (e.g. [Pollefeys et al. 2004]). However these are
vulnerable to ambiguities in the image data, degeneracies in
camera motion, and a lack of discernible features on the
model surface. These difficulties can be overcome by manual
intervention in the modelling process. In the extreme case, a
modelling package such as Blender3D can used to build a
model manually, but it is difficult and time consuming to
create a photorealistic result by this process. A more
appealing option is to use all of the information that can be
derived from the video using computer vision techniques to
inform and accelerate an interactive modelling process [2].

from video, especially the second step (structure and
motion recovery) and the goal is to find the best algorithm
for finding and fitting features to create a 3D model from
multiple view of images.
Will be considered suitable algorithms to describe
the facilities, whether used triangular polygonal mesh etc.
cloud of points to describe the exterior of the building.
Keywords – 3D Modelling, 3D Model, Video, Epipolar
geometry, Structure from Motion (SfM), RANSAC, MLESAC,
MSAC, Least Square.

I. INTRODUCTION
The rapid increase in recent years of the graphics
processing capabilities of even relatively modestly priced
personal computers has lead to the widespread use of 3D
graphics. Complex and large–scale 3D models are commonly
used in areas such as animation, computer games and virtual
reality. Currently most 3D models are created manually by
graphic artists making it a time–consuming, and therefore
expensive, process. If the model to be created has no real–
world counterpart then there is little choice but to design it by
hand. However, in many cases the aim is to create a model of
an actual scene or object and, in this case, it is obviously
highly desirable to create a process whereby the model may
be automatically acquired. The increase in availability of high
quality, consumer–level, digital video and still cameras means
that the capability to capture high–resolution digital images
and subsequently perform processing on them is now within
the reach of most people.
The automatic recovery of three dimensional structure from
video footage of scenes has been a long–standing area of
research in computer vision. This problem, known as
Structure from Motion (SfM), involves trying to recover,
solely from the sequence of images, the 3D structure of a
scene and the position and orientation (pose) of the camera at
the moment each image was captured.
Applications for SfM can be broadly split into two

II. OVERVIEW OF 3D RECONSTRUCTION
FROM VIDEO SEQUENCES
Main tasks of 3D reconstruction are:

Figure 1: Main tasks of 3D reconstruction
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The 3D reconstruction can be divided into 4 main tasks
(Figure 1), which are discussed in the following sections:
1. Feature detection and matching: The objective of this
step is to find out the same features in different images and
match them.
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2. Structure and Motion Recovery: This step recovers the
structure and motion of the scene (i.e. 3D coordinates of
detected features; position, orientation and parameters of the
camera at capturing positions).
3. Stereo Mapping: This step creates a dense matching map.
In conjunction with the structure recovered in the previous
step, this enables us to build a dense depth map.
4. Modeling: This step includes procedures needed to make
a realistic model of the scene (e.g. building mesh models,
mapping textures).
Feature detection and matching (Fig.3) is process that
detects and match features in different images. Video
sequence is created of more images so in this step we must
find interested points (point feature), i.e. detectors and
descriptors.
The most important information a detector gives is the
location of features, but other characteristics such as the scale
can also be detected. Two characteristics that a good detector
needs are repeatability and reliability. Repeatability means
that the same feature can be detected in different images.
Reliability means that the detected point should be distinctive
enough so that the number of its matching candidates is small.
A descriptor is a process that takes information of features
and image to produce descriptive information i.e. features
description which are usually presented in form of features
vectors. The descriptions then are used to match a feature to
one in another image. A descriptor should be invariant to
rotation, scaling, and affine transformation so the same feature
on different images will be characterized by almost the same
value and distinctive to reduce number of possible matches.
The second task Structure and motion recovery recovers the
structure of the scene and the motion information of the
camera. The motion information is the position, orientation,
and intrinsic parameters of the camera at the captured views.
The structure information is captured by the 3D coordinates of
features. Because the fact that video sequence is created of
more images, for this step we must research 3D reconstruction
from multiple views i.e. multiple view geometry.
For the calibrated case, the essential matrix E [3] is used to
represent the constraints between two normalized views.
Given the calibration matrix K (a 3x3 matrix that includes the
information of focal length, ratio, and skew of the camera),
the view is normalized by transforming all points by the
inverse of K: ̂
, in which x is the 2D coordinate of a
point in the image. The new calibration matrix of the view is
now the identity. Then with a corresponding pair of points
(
) in homogeneous coordinates, E is defined by a simple
equation: ̂
̂ = 0.
The research has later been extended to the uncalibrated
case. During the 1990s, the concept of fundamental matrix F
was introduced and well-studied by Faugeras [4] and Hartley
[5]. The F matrix is the generalization of E and the defining
equation is very similar:

Fig.1 Two-view geometry
Three-view geometry is also developed during the 1990s.
The geometry constraints are presented by trifocal tensors that
capture relation among projections of a line on three views.
The trifocal tensor defines a richer set of constraints over
images (Fig.2). Apart of a line-line-line correspondence, it
also defines point-line-line, point-line-point, point-point-line,
and point-point-point constraints. Furthermore, it introduces
the homography to transfer points between two views.

Fig.2 Line correspondence among three view - basis to define
trifocal tensors
Reconstruction with only knowledge of feature
correspondences is only possible up to a projective
reconstruction and there are many ways to obtain projection
matrices from a geometry constraint, i.e. a fundamental matrix
or a focal tensor. Hence projective reconstruction is mainly
the recovery of fundamental matrices or focal tensors.
Methods, implementation hints, and evaluations are well
discussed by Hartley and Zisserman in [6]. If the input, i.e.
feature correspondences, includes outliers, robust methods
such as RANSAC, LMS can be employed to reject them.
Stereo mapping task can be divided into two sub tasks:
rectification and dense stereo mapping. The first one exploits
the epipolar constraint to prepare the data for the second one
by aligning a corresponding pair of epipolar lines along the
same scan line of images thus all corresponding points will
have the same y-coordinate in two images. This makes the
second task, roughly search and match over the whole image,
faster.
The final step is to map texture on the model. Triangulation
is quite a simple task. Points of each stereo map are
triangulated to generate depth maps. Those maps are used to
construct the mesh of the scene and finally, with texture
extracted from frames, the complete textured model can be
built.
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estimated using all the data available, possibly with
appropriate weights).
• Test. In the second step RANSAC checks which elements of
the entire dataset are consistent with the model instantiated
with the parameters estimated in the first step. The set of such
elements is called consensus set (CS).
RANSAC terminates when the probability of finding a
better ranked CS drops below a certain threshold. In the
original formulation the ranking of the CS was its cardinality
( i.e. CSs that contain more elements are ranked better than
CSs that contain fewer elements).

III. STRUCTURE AND MOTION RECOVERY
This step is actually the main step in 3D modeling from
video, because in this step we must choose which algorithm to
be used for find corresponding points of two images or more
images with moving cameras at different points in time, with
moving objects using different methods such as feature
matching and block matching. We are research RANSAC,
Least Squares, MSAC and MLESAC.

Data with outliers

Fig.3 Feature matching

Line obtained with
RANSAC, no influence of
the outliers.
.

Fig.4 Example of line obtained with RANSAC algorithm
without influence of outliers.

RANdom SAmple Consensus algorithm is:
 introduced Fischler and Bolles in 1981
 iterative method
 non deterministic
1. randomly select smallest possible subset of data
(hypothetical inliners) an create model
2. test data against model, expand hypothetical inliners with
all points inside a threshold
3. reestimate model with all points supporting the model
4. repeat and keep models with most support

The benefits of RANSAC are:
 only takes into account the number of inliers
 RANSAC minimizes cost.

Least Squares
 Calculate parameters of model function
 Overdetermined data set
 Minimize sum of squared residuals

RANSAC algorithm is method to estimate the parameters
of a certain model1 starting from a set of data contaminated
by large amounts of outliers of a model using datasets
containing more than 50% of outliers. A datum is considered
to be an outlier if it will not fit the “true” model instantiated
by the “true” set of parameters within some error threshold
that defines the maximum deviation attributable to the effect
of noise. [7]
Despite many modifications, the RANSAC algorithm is
essentially composed of two steps that are repeated in an
iterative fashion (hypothesize and test framework):
• Hypothesize. First minimal sample sets (MSSs) are
randomly selected from the input dataset and the model
parameters are computed using only the elements of the MSS.
The cardinality of the MSS is the smallest sufficient to
determine the model parameters (as opposed to other
approaches, such as least squares, where the parameters are

Least squares without
Least squares with outliers.
outliers
Fig.5 Example of line obtained with Least Squares

MSAC - M-estimator SAmpling Consensus use score for
inliners.
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[7] Overview of the RANSAC Algorithm, Konstantinos G.
Derpanis, Version 1.2, May 13, 2010.
[8] P. H. S. Torr and A. Zisserman. MLESAC: A new robust
estimator with application to estimating image geometry. CVIU,
78:138–156, 2000.
[9] B. Tordoff and D.W. Murray. Guided sampling and consensus
for motion estimation. In Proc. 7th ECCV, volume 1, pages 82–
96. Springer-Verlag, 2002.
[10] M.A. Fischler and R.C. Bolles. Random sample consensus: A
paradigm for model ﬁtting with applications to image analysis
and automated cartography. Communications of the ACM,
24(6):381–395, 1981.
[11] R. Hartley and A. Zisserman. Multiple View Geometry in
Computer Vision. University Press, Cambridge, 2001.
[12] P. Torr and C. Davidson. IMPSAC: A synthesis of importance
sampling and random sample consensus to eﬀect multi-scale
image matching for small and wide baselines. In European
Conference on Computer Vision, pages 819–833, 2000.
[13] P. Torr and A. Zisserman. MLESAC: A new robust estimator
with application to estimating image geometry. Computer
Vision and Image Understanding, 78(1):138–156, 2000.

MLESAC - Maximum Likelihood Estimation SAmple
Consensus
The MLESAC algorithm is an example of RANSAC that uses
different cost function than the cardinality of the support. The
algorithm was introduced by Torr and Zisserman [8] and
further improvements were made by Tordoff and Murray [9].
Instead of maximizing the support of the model, the likelihood
of the model is maximized. The error distribution is
represented as a mixture of inlier and outlier distributions.

IV.

CONCLUSION

The process of 3D modeling over the four main steps:
feature extraction and matching, structure and motion
recovery, stereo mapping, and modeling. Each step or even
sub-step is already a field of research. The goal of this paper
is to give overview of 3D modeling from video, especially the
second step (structure and motion recovery) and to find the
best algorithm for finding and fitting features to create a 3D
model from multiple view of images. Of the process of choose
the algorithm and its testing, we can define as:

`



correspondence problems provide environments
with high number of outliers
 least squares fails in these environments
 RANSAC provides significant improvement in
presence of high numbers of outliers
 Performance can be additionally improved by using
more complex error models
_ Counting (RANSAC)
_ Square distance (MSAC)
_ Negative log likelihood (MLESAC).
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GENERATING 3D MODEL FROM VIDEO
Svetlana Mijakovska, Igor Nedelkovski and Filip Popovski
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ABSTRACT
In this paper the process of 3D modelling from video is presented. Analysed previous research related to
this process, and specifically described algorithms for detecting and matching key points. We described
their advantages and disadvantages, and made a critical analysis of algorithms. In this paper, the three
detectors (SUSAN, Plessey and Förstner) are tested and compare. We used video taken with hand held
camera of a cube and compare these detectors on it (taking into account their parameters of accuracy and
repeatability). In conclusion, we practically made 3D model of the cube from video used these detectors in
the first step of the process and three algorithms (RANSAC, MSAC and MLESAC) for matching data.

KEYWORDS
3D modelling, structure from motion, corner detector, key points (features), feature detection, matching.

1. INTRODUCTION
Complex, simple and large–scale 3D models are commonly used in areas such as computer
games, animation and virtual reality. The generating three dimensional structure from video of
scenes is interesting area for research and this problem is known as Structure from Motion (SfM).
This process recovers the 3D structure of a scene and the orientation and position of the camera
when each image was captured. In the years backward algorithms for structure from motion
(Structure from Motion) refer to points so that can detect 3D structure of a scene from video
sequences. These structures are mostly in the form of sparse 3D point cloud, the additional
negative impact of so-called outliers (points that do not belong to the structure). The system is
able to create 3D models from video, if it is getting successively network of these clouds of
points, accurately and automatically [1], [2], [3], [4]. Obtaining 3D models from images is known
and there are more applications for this. But getting the 3D models of the video is a new
challenge for research and the goal is generating 3D models from amateur video made with a
digital camera, mobile phone or tablet. First step in this process is obtaining a cloud of points,
then matching the key points, obtaining the network and convert the network in polygonal model.

2. R ELATED WORK
Because the first step in the process of generating 3D models from video is main, and therefore
the quality of resulting model depends from this step, the related work is refers to corner
detectors. From 1970’s when the first corner detector was developed in the late, many corner
detectors have been proposed.
The first operators of interest points was developed by Moravec (1977), Beaudet (1978), Kitchen
& Rosenfeld (1982), Forstner (1987), Plessey (1988), Deriche (1990), Wang & Brady 1992),
SUSAN (1997), CSS, Trajkovic &Hedley (1998), Zheng & Wang (1999). All corner detectors
belong to one of these three categories: contour based, intensity based and parametric model
based detectors. If detector extract contour from the image and find interest point, than that is
DOI:10.5121/acij.2014.5602
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contour based detector. Detector is intensity based if it find points by examine the intensity
change around the point. If from the matching models the points are found, than we are talking
about model based detector. In following text we cover intensity based detectors (SUSAN,
Plessey and Förstner), because we take point as a features.

3. 3D MODELLING FROM VIDEO
3D modelling is the process that, by using the appropriate software, provides mathematical
representation of three-dimensional surface of an object. As a result of this process the 3D model
is obtained. If the model is render, than it is shown as two-dimensional image.
The process of 3D modelling from video consists of four main tasks:
1. Feature detection and matching.
2. Structure and Motion Recovery.
3. Stereo Mapping.
4. Modelling.
In the first step the same features are found in different images, and these features are match. The
second step the parameters of camera (orientation, position) are recovered, and thus the 3D
coordinates of the features are also calculated. In the third step the dense map is obtained, using
the recover structure from the previous step. And the last step, modelling, gives realistic of the
model, adding textures.

4. FEATURE DETECTION AND MATCHING
This process consists of detecting and matching the same features in different images (frames of
the video). Usually, the features used in structure recovery processes are points ([5, 6]) and lines
([7]).
For this step of feature detection and matching two concepts are important: detectors and
descriptors. Feature detector is process to detect features from the image. The most important
information a detector gives is the location of features. A detector is good if it has repeatability
(the same feature can be detected in different images) and reliability (the detected point should be
distinctive enough so that the number of its matching candidates is small.
The second concept is descriptor: if we have two images (from two different views) of a scene
and already have extracted some features of them, we need descriptors to find corresponding pairs
of features. This is a process that takes information of features and image to produce descriptive
information i.e. features description, which are usually presented in form of vectors and then
matched a feature from one to another image. A good descriptor should be invariant to scaling,
rotation, and affine transformation.
The following text is an overview and comparison of different corner detectors [8] - [13].
Table 1. Comparison of characteristics of different corner detectors

Corner
detector
Beaudet

Detection
Rate
Fair

Localization

Repeatability Rate

Fair

Moravec

Fair

Good

Poor for scaling,
good for affine
transformations
Fair

Robustness Speed
to Noise
Poor
Good

Fair

Good
14
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Kitchen &
Rosenfeld
Forstner

Fair

Fair

Fair

Fair

Poor

Good

Good

Good

Poor

Plessey

Good

Good for Ljunctions,
poor for all
other types

Fair

Poor

Deriche

Left
Good

Good
Good

Excellent for affine
transformations,
fair for scaling
Excellent for affine
transformations if
isotropic
gradient
calculations are
used,
fair for scaling
Good
Good

Poor
Fair

Good
Good

Good

Good for scaling,
poor for affine
transformations

Excellent

Good

Excellent

Good

Fair
(not rotationally
invariant)
Fair
(not rotationally
invariant)

Poor

Highly
dependent
on
edge
detector
used
Excellent

Good

Excellent

Excellent for affine
transformations,
fair for scaling

Fair

Fair

Wang &
Brady
SUSAN

CSS

Good

Bad for
blurred
images, very
good
otherwise
Good

Trajkovic &
Hedley (4neighbours)
Trajkovic &
Hedley
(8neighbours)
Zheng &
Wang

Poor

Good

Fair

Good

Good

Good for Ljunctions,
fair for all
other types

In order to find the best corner detector which we will use in our practice example of 3D
modelling from video, using Voodoo Camera Tracker [13] program, the three corner detectors
are compared: SUSAN, Plessey and Förstner, and we received the following results:
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Figure 1. SUSAN corner detector

Figure 2. Plessey corner detector

Figure 3. Förstner corner detector
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From the results it can be concluded that the best results give Förstner corner detector, and in
view of the detection of interesting points, good speed and lowest value of RMSE (root-meansquare error) i.e. difference between the values of the model and the values obtained in a classical
way (Table 2). The Root Mean Square Error (RMSE) is error measure. A model predict

values and RMSE make differences between them and observed values from the
environment that is being modelled. RMSE collect these differences (residuals) into a
single measure of predictive power.
If Xobs is observed values and Xmodel is modelled values at time/place i, the RMSE of a
model is defined as the square root of the mean squared error:

RMSE 



n
i 1

( X obs,i  X mo del ,i ) 2
n

The RMSE values can be used to compare the individual model performance to that of
other predictive models.
Table 2 Comparison of RMSE and speed of different corner detector

Detector
SUSAN
Plessey
Förstner

Speed
5s
6s
5,4s

RMSE
0,343508
0,441709
0,321272

For the purposes of this paper, as a first step in the process of 3D modeling from video, we will
use Förstner corner detector, because it is the most stable with respect to changes in contrast and
noise, unlike the other two detectors.

5. STRUCTURE AND MOTION RECOVERY
The goal of the second task Structure and motion recovery is to recover the motion information of
the camera and the structure of the scene. Reconstruction with knowledge of only a few features
is possible only with projective reconstruction and there are more ways to get the projection
matrix of geometrical constraint, from basic matrix or focal tensor. Therefore, the projective
reconstruction is a major detection or fundamental matrices or focal tensor. For data matching
process one or more of listed algorithms are used: RANSAC, MSAC and MLESAC [14].
In practical examples using the program Voodoo Camera Tracker [13] has been compared the
following algorithms for increase the robustness: RANSAC, MSAC and MLESAC.
Information obtained from Voodoo Camera Tracker (selected corner detector and algorithm for
matching) are used in the program Video Trace [15] (program for 3D modeling from video) and
obtained the following 3D models:
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Figure 4. Comparison of MLESAC, MSAC and RANSAC algorithms in a practical example

Figure 5 Comparison of MLESAC, MSAC and RANSAC algorithms in a practical example (triangulation)

6. C ONCLUSIONS
This paper outlines the basic concepts on which basis the process of 3D modelling from video,
i.e. obtaining structure from motion. The process contain four main tasks, but we pay attention of
the first and second task (Feature detection and matching and Structure and Motion Recovery).
The chronology of algorithms for finding interesting points and their matching and comparing are
referred. The practical example shows that the best results given MLESAC algorithm using
Förstner corner detector (in view of the detection of interesting points, good speed and lowest
value of RMSE). The practical example concerns the cube, so as directions for further research
can be indicated 3D modelling from video of complex objects that contain curves.
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VIDEO
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ABSTRACT
In this paper we give overview of the four main steps in the process of 3D modelling from video. We describe
all the steps in detail to explain the basic concepts of the process of 3D modelling from video, especially the
second step (structure and motion recovery.) The process is to find features in different frame of the video and
match them, in order to create a model from them. The goal is to find the best algorithm for finding and fitting
features to create a 3D model from video. In this paper, the three algorithms (RANSAC, MLESAC, MSAC) are
described, tested and compared. These algorithms are important for process of 3D modelling from video,
because they estimate parameters of models with outliers (outlier is an observation point that is distant from
other observations, and may be due to variability in the measurement or it may indicate experimental error) and
also resolve the correspondence problem in this process. We use these algorithms and create 3D model of a
cube.

KEYWORDS:

3D Modelling, 3D Model, Video, Epipolar geometry, Structure from Motion (SfM),
RANSAC, MLESAC, MSAC, Least Square.

I.

INTRODUCTION

The recovery of three dimensional structures from video is basically problem of Structure from
Motion (SfM) and this process involves trying to recover, the 3D structure of a scene also the
orientation and position of the camera at the moment the video is taken. Technics for structure from
motion are used in many applications like photogrammetry [1], reconstruction of virtual reality
models [2], estimating the camera motion [3].
Applications for SfM can be split into two categories, those that require geometric accuracy and those
that require photorealism:
Applications that require geometric accuracy are less concerned with the visual appearance of the
model and require high degree of accuracy for reconstruction of the scene structure and camera
motion. For example, robot navigation, the reverse engineering of existing objects for use in CAD,
film special effects that place computer–generated objects into the film and other ‘augmented reality’
applications thigh–accuracy models, require the camera motion to be very accurately reconstructed
but the appearance of the structure is irrelevant as it is never seen in the finished product.
Applications that require photorealism are concerned about visual appearance of the model, and the
reconstruction of the camera motion and scene structure are less concerned. This kind of applications
is virtual reality, simulators, computer games and special effects that require a virtual set based on a
real scene. [4]
In computer vision there are many applications for 3D modelling from images. But the process of 3D
modelling is more interesting to research because the most important advantage of using a video
sequence as input is high quality which can be obtained. Geometric accuracy and visual quality can be
improved through the use of redundant data.
This paper is organized in sections as follows. In section 2 – “Related work”, the previous work and
basics of the structure from motion is presented. In section 3 – “Overview of 3D modelling from
video sequences” we describe in detail every step of the process of 3D modelling from video. Section
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4 – “Feature detection and matching” discuss about the first step of finding features and their
matching. Also in this section the basics of epipolar geometry are given. Section 5 – “Structure and
motion recovery” describe algorithms (RANSAC, Least Squares, MSAC and MLESAC) for finding
corresponding points. The comparison, critical analysis of these algorithms and their parameters is
made using the program Voodoo Camera Tracker, and the practise example of creating a 3D cube
from video is described in Section 6 – “Practice example of generating cube from video”. Section 7 –
“Conclusion” summarises the observation made about the process of 3D modelling from video, and
the obtained results from the practice example. Also in this section is give directions for further
research. Section 8 lists the papers and other materials referenced.

II.

RELATED WORK

Algorithms for structure from motion apply the principles of multi view geometry in order to match
features across the sequences of images and to recover the structure of the scene and motion of the
camera. These features are often points [5], but they can be lines [6] and primitives [7].
The first research of structure from motion was in 1980 by Longuet-Higgins [8], who made
reconstruction of a scene from two views using eight point correspondences (this introduced the
concept of the Essential matrix). In 1990 was found that the essential matrix could also be generalised
to the case of uncalibrated cameras and the Fundamental matrix [9] was introduced. Then the trifocal
tensor [10], quadrifocal tensor [11] and approaches for view from N-views were conceived [12].
Techniques of structure from motion are very unstable because the real data include outliers and
noise. Torr [13] and Zhang [14] proposed using techniques like RANSAC and LMedS for increasing
the robustness of finding and matching the features. The similar approach for increasing the
robustness in case of using of trifocal tensor made Torr and Zisserman [15].

III.

OVERVIEW OF 3D MODELLING FROM VIDEO SEQUENCES

The four main tasks of 3D reconstruction are:

Figure 1: Main tasks of 3D reconstruction

The 3D reconstruction can be divided into 4 main tasks (Figure 1), which are discussed in the
following sections:
1. Feature detection and matching. In this step using appropriate detector the features information is
obtained, and using the descriptors the initial matching is made. The result from this step is
correspondences.

Figure 2: Feature detection and matching

2. Structure and Motion Recovery. Obtained correspondences from the first step are input in
projective reconstruction which gave the projective structure (point cloud) and projection matrices.
Using this information as input in metric reconstruction, metric structure (point cloud) and metric
motion are obtained.
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Figure 3: Structure and Motion Recovery

3. Stereo Mapping. Video frames and metric projection matrices are used in process of rectification
and the result are rectified frames that together with correspondences are exposed in stereo mapping.
The result of this process is dense matching map.

Figure 4: Stereo Mapping process

4. Modelling. The last make a realistic model of the scene (e.g. building mesh models, mapping
textures). Using triangulation of the cloud point, the mesh is building, and with maps the texture we
got a realistic 3D model.

Figure 5: Modelling process

IV.

FEATURE DETECTION AND MATCHING

Feature detection and matching (Fig.2) is process that detects and match features in different images.
Video sequence is created of more images so in this step we must find interested points (point
feature), i.e. detectors and descriptors.
The most important information given by detector is the location of features, but other characteristics
such as the scale can also be detected. Two characteristics that a good detector needs are repeatability
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and reliability. Repeatability means that the same feature can be detected in different images and
should be distinctive enough so that the number of its matching candidates is small.
The descriptions are used to match a feature to one in another image. A descriptor should be invariant
to rotation, scaling, and affine transformation.
The second task Structure and motion recovery recovers the structure of the scene and the motion
information (position, orientation, and intrinsic parameters of the camera at the captured views) of the
camera. The structure information is captured by the 3D coordinates of features. Because the fact that
video sequence is created of more images, for this step we must research 3D reconstruction from
multiple views i.e. multiple view geometry (Fig.6).
For the calibrated case, the essential matrix E [16] is used to represent the constraints between two
normalized views. Given the calibration matrix K, the view is normalized by transforming all points
by the inverse of K:
, in which x is the 2D coordinate of a point in the image. K is a 3x3
matrix that includes the information of focal length, ratio, and skew of the camera. The new
calibration matrix of the view is now the identity. Then with a corresponding pair of points (
) in
homogeneous coordinates, E is defined by a simple equation:
= 0. Later the research to the
uncalibrated case has been extended. During the 1990s, Faugeras [17] and Hartley [18] introduced
concept of fundamental matrix F. The F matrix is the generalization of E and the defining equation is
very similar:

Figure 6: Two-view geometry

Three-view geometry is also developed during the 1990s. The geometry constraints are presented by
trifocal tensors that capture relation among projections of a line on three views. The trifocal tensor
defines a richer set of constraints over images (Fig.7). Apart of a line-line-line correspondence, it also
defines point-line-line, point-line-point, point-point-line, and point-point-point constraints.

Figure 7: Line correspondence among three views - basis to define trifocal tensors

Projective reconstruction allows reconstruction knowledge of feature correspondences and there are
many ways to obtain projection matrices from a geometry constraint, i.e. a fundamental matrix or a
focal tensor. Hartley and Zisserman in [19] gave good review of the methods, implementation hints,
and evaluations. If the input, i.e. feature correspondences, includes outliers, robust methods such as
RANSAC, MLESAC, MSAC, LMS can be employed to reject them.
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V.

STRUCTURE AND MOTION RECOVERY

This step is actually the main step in 3D modeling from video, because in this step we must choose
which algorithms to be used for find corresponding points of two images or more images with moving
cameras at different points in time, with moving objects using different methods such as feature
matching and block matching. We are research RANSAC, Least Squares, MSAC and MLESAC.
RANSAC algorithm is method to estimate the parameters of a certain model starting from a set of
data contaminated by large amounts of outliers (than 50% of outliers). [20]
In this paper we describe the RANSAC algorithm and it two repeated steps hypothesize and test:
• Hypothesize. From the input dataset, minimal sample sets (MSSs) are randomly selected. Using this
element of this set the model parameters are computed.
• Test. In the second step RANSAC produce called consensus set (CS) via checking which elements
of the entire dataset are consistent with the parameters estimated in the first step.

Data with outliers

Line obtained with RANSAC, no influence of the
outliers.

Figure 8. Example of line obtained with RANSAC algorithm without influence of outliers.

RANSAC only takes into account the number of inliers RANSAC minimizes cost:

The benefits of RANSAC are:
 only takes into account the number of inliers
 RANSAC minimizes cost.
Least Squares
 Calculate parameters of model function
 Over determined data set
 Minimize sum of squared residuals

Least squares without outliers

Least squares with outliers

Figure 9. Example of line obtained with Least Squares

MLESAC - Maximum Likelihood Estimation Sample Consensus
The MLESAC algorithm is an example of RANSAC that uses different cost function than the
cardinality of the support. The algorithm was introduced by Torr and Zisserman [21]. Further
improvements were made by Tordoff and Murray [22]. Instead of maximizing the support of the
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model, the likelihood of the model is maximized. The error distribution is represented as a mixture of
inlier and outlier distributions.

MSAC – M-estimator Sampling Consensus

VI.

PRACTICAL EXAMPLE OF GENERATING CUBE FROM VIDEO

In practical examples using the program Voodoo Camera Tracker [23] has been compared the
following algorithms: RANSAC, MSAC and MLESAC. We were setting their parameters (max. and
min. repetition, max. error distance, min. support ratio, min. subset size factor), compare the results
and used them in the program Video Trace [24,25] (program for 3D modelling from video) and
obtained the following 3D models:

Figure 10. Comparison of MLESAC, MSAC and RANSAC algorithms in a practical example (triangulation)

The practice example of generating 3D model of cube from video shows that the best results give the
MLESAC algorithm.

VII.

CONCLUSION

The process of 3D modeling over the four main steps: feature extraction and matching, structure and
motion recovery, stereo mapping, and modeling. Each step or even sub-step is already a field of
research. The goal of this paper is to give overview of 3D modeling from video, especially the second
step (structure and motion recovery) and to find the best algorithm for finding and fitting features to
create a 3D model from video. We make comparison and testing of MLESAC, MSAC and RANSAC
algorithms in a practical example, using Video Trace program for 3D modelling from video, and we
get the best result gives MLESAC algorithm. Because our research release on cube, as directions for
further research can be indicated 3D modelling from video of complex objects that contain curves and
comparing algorithms for finding and fitting features to create a 3D model.
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