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Abstract

In this work, we start by briefly discussing the 3D point clouds registration

problem and their approximate algorithmic solutions. We discuss the problem

of biased evaluation and the successful selection of registration algorithms that

arises from the abundance of 3D point clouds registration algorithms. Then, we

propose a protocol for the unbiased selection of the 3D point clouds registration

algorithms, which is based on creating a universal benchmark comprised of

datasets from a diverse set of 3D point cloud recordings. Additionally, we

evaluate registration algorithms with this benchmark-based evaluation protocol

in global and local registration problems, discussing the results. Finally, we

propose directions for further development of this protocol, mainly in terms of

expandability and automation.
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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία συζητείται η επίλυση του προβλήματος ταυτοποίησης

3Δ νεφών σημείων μέσω διαφόρων αλγορίθμων, και αναδεικνύεται το πρόβλημα της

αμερόληπτης επιλογής αλγορίθμων ταυτοποίησης για την επιτυχή ταυτοποίηση 3Δ

νεφών σημείων. Προτείνεται ένα πρωτόκολλο επιλογής αλγορίθμων με βάση την

εξαντλητική αξιολόγησή των αλγορίθμων ταυτοποίησης μέσα από ένα σύνολο 3Δ

νεφών σημείων που προέρχεται από την σύνθεση 3Δ καταγραφών από μια μεγάλη

ποικιλία διαφορετικών σκηνών. Περιγράφονται οι μετρικές αξιολόγησης των αλγο-

ρίθμων και εφαρμόζεται το πρωτόκολλο επιλογής τόσο για την αξιολόγηση αλγο-

ρίθμων αδρής ταυτοποίησης όσο και για την αξιολόγηση αλγορίθμων ακριβούς ταυ-

τοποίησης και συζητούνται τα αποτελέσματα του πρωτοκόλλου επιλογής. Τέλος,

προτείνονται τρόποι επέκτασης και αυτοματοποίησης του πρωτοκόλλου επιλογής

αλγορίθμων ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων.
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[table]labelfont=bf, labelsep=period

1 Εισαγωγή

Η ταυτοποίηση τρισδιάστατων (3Δ) νεφών σημείων είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα που

βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς της επιστήμης, της μηχανικής όρασης και της

τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης όπως για παράδειγμα στην περιβαλλοντική τρισ-

διάστατη απεικόνιση, σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην τρισδιάστατη ιατρική απεικόνιση,

στην καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλου. Επίσης, έχει θεμελιώδη συνε-

ισφορά στην χρονικά εξαρτώμενη χωρική ανασύνθεση που είναι απαραίτητη σε δυναμικά

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως συμβαίνει στην αυτόνομη οδήγηση αλλά και στις

δυναμικά τρισδιάστατες απεικονίσεις αντικειμένων από διάφορες οπτικές γωνίες [1, 2].

Οι πρόσφατες καινοτομίες στην συλλογή 3Δ νεφών σημείων από αισθητήρες χαμηλού

κόστους, όπως το Microsoft Kinect ή ακόμα και από κινητά τηλέφωνα, όπως το i-phone

X, αυξάνουν ταχύτατα την συλλογή 3Δ νεφών σημείων. Παράλληλα, η χρήση μοντέλων

3Δ απεικονίσεων από καινοτόμες 3Δ πολυμεσικές πλατφόρμες όπως το oculus rift, vive

και άλλες, έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της προσβασιμότητας και κατ’ επέκταση

την δημιουργία ολοένα και μεγαλύτερης βάσης χρηστών αυτών των τεχνολογιών με

αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων ταυ-

τοποίησης αυτών παραγόμενων 3Δ νεφών σημείων. Η επιστημονική έρευνα για την

ανάπτυξη γρήγορων και στιβαρών μεθόδων ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων γίνεται πιο

κρίσιμη από ποτέ. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων ταυτοποίησης είναι

ραγδαία ειδικά με την ανάπτυξη υλισμικού που επιτρέπει την την δημιουργία πολύπλοκων

μοντέλων βελτιστοποίησης και μηχανικής μάθησης [3].

Με την ανάπτυξη πληθώρας μεθόδων ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων σε τόσο μικρο

χρονικό διάστημα ανακύπτει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο πρόβλημα, αυτό της αν-
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τικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης των νέων μεθόδων ταυτοποίησης. Οι περισ-

σότερες μέθοδοι που προτείνονται στη βιβλιογραφία συνήθως δοκιμάζονται ως προς

την ταχύτητα εξεύρεσης λύσης και ως προς την ακρίβεια της προκύπτουσας λύσης σε

σχέση με μια προϋπάρχουσα μέθοδο που θεωρείται ως μέθοδος αναφοράς και έχει ήδη

αποδείξει την αποτελεσματικότητα της όταν χρησιμοποιείται ευρέως από την κοινότητα

των χρηστών [4].

Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής, πέραν από την ανάδειξη του προβ-

λήματος, είναι να παρουσιάσει μεθόδους για την αμερόληπτη αξιολόγηση και επιλογή αλ-

γορίθμων ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων μέσα από απτά παραδείγματα αμερόληπτων

συγκρίσεων τους βασισμένα σε πληθώρα 3Δ δεδομένων. Δεδομένα που έχουν προσκτη-

θεί με διαφορετικές τεχνολογίες, τεχνικές, εποχικές περιόδους και περιβάλλοντα, ώστε

να δημιουργήσουν ένα ευρύ σύνολο δοκιμών ικανό να δώσει αμερόληπτα αποτελέσ-

ματα. Επίσης, παρουσιάζει την στατιστική ανάλυση των προσεγγιστικών λύσεων που

προκύπτουν μέσω των διαφορετικών αλγορίθμων ταυτοποίησης, δίνοντας έτσι στιβαρή

αιτιολόγηση για την κατά περίπτωση επιλογή του κάθε αλγορίθμου, ανάλογά με την

εφαρμογή ή με το είδος των δεδομένων που χρησιμοποιούνται.

Η δομή αυτής της εργασίας επεκτείνεται ως εξής: στις επόμενες υποπαραγράφους

της εισαγωγής γίνεται μια γενική περιγραφή των 3Δ νεφών σημείων , των συγχρόνων

τεχνολογιών πρόσκτησης/καταγραφής 3Δ νεφών σημείων και τέλος δίνεται μια εκτενής

περιγραφή των εφαρμογών τους. Στο επόμενο κεφάλαιο (2o) γίνεται ένας εκτενής

ορισμός του προβλήματος ταυτοποίησης των τρισδιάστατων νεφών σημείων, των διά-

φορων υπό-μεθόδων που χρησιμοποιούνται ώστε να δομηθούν προσεγγιστικές λύσεις,

ενώ αιτιολογείται ο διαχωρισμός των μεθόδων σε δυο μεγάλες κλάσεις αλγορίθμων ταυ-

τοποίησης που αφορούν τα αραιές και τις πυκνές (ακριβείς) τακτοποιήσεις 3Δ νεφών

σημείων. Στο τρίτο κεφάλαιο, συζητείται το πρόβλημα και η σημασία της αμερόληπτης

επιλογής αλγορίθμων ταυτοποίησης και προτείνεται ο τρόπος υπερκέρασης του προβ-

λήματος. Στις επόμενες υπό-ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα νεφών

σημείων που χρησιμοποιούνται στην μέθοδο αμερόληπτης επιλογής, όπως επίσης συζη-
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τούνται και οι μετρικές αξιολόγησης των λύσεων ταυτοποίησης που θα χρησιμοποιηθούν

για την αμερόληπτη επιλογή. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται ένα παράδειγμα εφαρμογής

της μεθόδου, παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυσή της και συζητούνται τα αποτελέσ-

ματα. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθενται μελλοντικές προεκτάσεις που θα μπορούσαν να

προστεθούν στην παρούσα εργασία. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο δίνεται το τελικό

συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία.

1.1 Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων

΄Ενα 3Δ νέφος σημείων ορίζεται ως το σύνολο των δεδομένων σημείων του τρισδιάστα-

του χώρου που προσδιορίζεται από ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων. Σε ένα τρισδιάσ-

τατο σύστημά συντεταγμένων ένα νέφος σημείων μπορεί να αναπαριστά ένα δεδομένο

σχήμα (μορφή) του πραγματικού χώρου ή να χρησιμοποιείται για να δώσει μια τεχν-

ητή αναπαράστασή προερχομένη από κάποιο φυσικό σύστημα (π.χ. ηλεκτρονικός υπ-

ολογιστής). Γενικά, τα 3Δ νέφη σημείων παράγονται από 3Δ χωρικούς καταγραφείς

(3D scanners) αλλά δεν αποκλείεται να παραχθούν από προγράμματα Η/Υ ως ανα-

παραστάσεις/λύσεις μαθηματικών προβλημάτων με την μορφή συνθετικών δεδομένων.

Τα προαναφερθέντα μηχανήματα έχουν την δυνατότητα καταγραφής των εξωτερικών

επιφανειών ή/και των εσωτερικών τομών διάφορων τρισδιάστατων αντικειμένων, κατα-

γράφοντας μια πληθώρα χωρικών σημείων του εκάστοτε αντικειμένου, που έχει ως

αποτέλεσμά την δημιουργία ενός ψηφιακού -ως προς τον χώρο που καταλαμβάνει - αν-

τίγραφου του αντικειμένου, και την αναπαράστασή του μέσω Η/Υ.

Τα σύνολα 3Δ νεφών σημείων μπορούν συνοπτικά να χαρακτηριστούν ως η απλούστερη

αναπαράσταση ενός 3Δ μοντέλου. Εκτός από κωδικοποίηση χωρικής (3Δ) πληροφορίας

στα νέφη σημείων μπορούν να κωδικοποιηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως για

παράδειγμα το χρώμα (RGB) και η λαμπρότητα (luminance). Από τα νέφη αυτά, και με

κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να προκύψουν πιο σύνθετες μορφές αναπαράστασης

της 3Δ πληροφορίας όπως είναι τα τριγωνικά πλέγματα επιφανειών (triangular meshes)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διπλωματική διατριβή
11



1.1 Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων

Μεθοδολογίες Αμερόληπτης Επιλογής Αλγορίθμων Ταυτοποίησης

Νεφών Σημείων
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Εικόνα 1: Αριστερά: Συνθετικά δεδομένα από 3Δ νέφος σημείων έχει παραχθεί σε

Η/Υ μέσω υπολογιστικής επίλυσης των παραμετρικών εξισώσεων ενός Τόρου. Δεξιά:

Απεικόνιση του Πολυτεχνείου του Μονάχου μέσω 3Δ νέφους σημείων που προέρχεται

από καταγραφή με 3Δ scanner.

ή/και τα πολυγωνικά πλέγματα (polygonal meshes) επιφανειών. Η απλότητα αναπαράσ-

τασης μια 3Δ δομής μέσα από ένα σύνολο μη σχετιζομένων τρισδιάστατων σημείων είναι

αυτό που κάνει τα 3Δ νέφη πραγματικά χρήσιμα και δημοφιλή, αφού είναι σχετικά εύκολο

να επεξεργαστούν, να αναπαρασταθούν και να χρησιμοποιηθούν για την σύνθεση πιο

πολύπλοκων 3Δ μοντέλων. Συνήθως, σε αυτές τις διαδικασίες δεν απαιτείται από το

σύστημα επεξεργασίας (ή το χρήστη) να έχει πρότερη γνώση για άλλες παραμέτρους

του συστήματος συντεταγμένων, όπως την κλίμακα του ή περιστροφή του. Αρκεί μόνο

το γεγονός ότι όλα τα σημεία να έχουν κοινό σύστημά συντεταγμένων, και έτσι, με μια

λίστα από τριάδες που αντιπροσωπεύουν σημεία του χώρου, να μπορούν να αποθηκευ-

τούν/κωδικοποιηθούν τεράστιες ποσότητες πληροφορίας [5].

΄Οπως θα συζητηθεί εκτενέστερα και με παραδείγματα στα επόμενα κεφάλαια της ερ-

γασίας, αυτός ο τρόπος αναπαράστασης αντικειμένων/δομών είναι εξαιρετικά δημοφιλής

σε πολλούς τομείς της επιστήμης της, τεχνολογίας από την Υπολογιστική Ρευστομηχανική,
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την Αστροφυσική/Κοσμολογία, την Ιατρική, την Αρχιτεκτονική, Μηχανική, την Γεω-

γραφία, την διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως την Εικονική Πραγματικότητα,

την Μηχανική Μάθηση, την ΄Οραση Υπολογιστή, την αυτόματη οδήγηση και την Ρομποτική

[5].

1.2 Τεχνολογίες καταγραφής

΄Ενα νέφος σημείων είναι χρήσιμο όχι μόνο για την αναπαράσταση ενός αντικειμένου

του φυσικού κόσμου, άλλα και για την οπτικοποίηση αφαιρετικών εννοιών ειδικά στους

τομείς των Μαθηματικών ή της Φυσικής. Ως απλό παράδειγμα παρατίθεται οπτική ανα-

παράσταση ενός χαοτικού ελκυστή Bouali τύπου ΙΙΙ [6] που ορίζεται από τις εξισώσεις:

dx

dt
= αx(1− y)− βz

dy

dt
= −γy(1− x2)

dz

dt
= µx

Το παραπάνω μη γραμμικό σύστημα εξισώσεων μπορεί να λυθεί υπολογιστικά είτε με μια

απλή επαναληπτική μέθοδο ολοκλήρωσης (πχ Newton, RK4 κλπ) και σε κάθε βήμα dt να

αποθηκεύεται σε ένα διάνυσμα ένα 3Δ σημείο του χώρου. Μετά από κάποιες χιλιάδες

επαναλήψεις τα σημεία που έχουν αποθηκευθεί ως λύσεις τους συστήματος των εξ-

ισώσεων θα βρίσκονται πάνω στον χαοτικό ελκυστή. Η λύση του χαοτικού συστήματος

δίνεται από την παρακάτω υπολογιστική μέθοδο, γραμμένη σε γλώσσα προγραμματισμού

Python:

1 import numpy as np

2 import matplotlib.pyplot as plt

3

4

5 def bouali(x, y, z):

6 """

7 bouali attractor equations for a = -3, gamma=1 and mu =-0.001
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8 """

9 x_dot = 3*x*(1-y)-2.2*z

10 y_dot = -y*(1-x*x)

11 z_dot = 0.001*x

12 return x_dot, y_dot, z_dot

13

14

15 dt = 0.005

16 num_steps = 150000

17

18 # Need one more for the initial values

19 xs = np.empty(num_steps + 1)

20 ys = np.empty(num_steps + 1)

21 zs = np.empty(num_steps + 1)

22

23 # Set initial values

24 xs[0], ys[0], zs[0] = (1., 1., 0.)

25

26 # Step through "time", calculating the partial derivatives at the

current point

27 # and using them to estimate the next point

28 for i in range(num_steps):

29 x_dot, y_dot, z_dot = bouali(xs[i], ys[i], zs[i])

30 xs[i + 1] = xs[i] + (x_dot * dt)

31 ys[i + 1] = ys[i] + (y_dot * dt)

32 zs[i + 1] = zs[i] + (z_dot * dt)

33

34 # Plot

35 fig = plt.figure()

36 ax = plt.figure().add_subplot(projection=’3d’)

37 ax.set_facecolor(’xkcd:black’)

38 #ax.set_facecolor((.0, 0.0, 0.0))

39 #ax.w_xaxis.set_pane_color((.0, .0, .0, .0))
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40 ax.plot(xs, ys, zs, lw=0.5, color = "white")

41 # ax.set_title("Bouali Attractor")

42 # Hide grid lines

43 ax.grid(False)

44 ax.xaxis.pane.fill = False

45 ax.yaxis.pane.fill = False

46 ax.zaxis.pane.fill = False

47

48 # Now set color to white (or whatever is "invisible")

49 ax.xaxis.pane.set_edgecolor(’k’)

50 ax.yaxis.pane.set_edgecolor(’k’)

51 ax.zaxis.pane.set_edgecolor(’k’)

52

53 # Hide axes ticks

54 ax.set_xticks([])

55 ax.set_yticks([])

56 ax.set_zticks([])

57 plt.savefig(’filename.png’, dpi=300)

58 plt.show()

Πρόγραμμα 1: Παράδειγμα παραγωγης ενός 3Δ νέφους σημείων από την αριθμητική

επίλυση συστήματος συνήθων διαφορικών μη γραμμικών εξισώσεων

Το διάνυσμα που προκύπτει, αποτελείται από σημεία του χώρου που αντιπροσωπεύουν

την λύση του μη γραμμικού συστήματος και μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα 3Δ νέφος.

Στην παρακάτω εικόνα αναπαρίσταται η λύση ως 3Δ νέφος σημείων. Είναι προφανές

ότι η οπτική αναπαράσταση της λύσης μπορεί να δώσει μια διαισθητική αντίληψη για

το σύστημα μη γραμμικών εξισώσεων (π.χ. η συμμετρία που διέπει τον ελκυστή) που

είναι φαινομενικά αδύνατο να εξαχθεί εμπειρικά απευθείας από τις εξισώσεις, χωρίς την

χρήση εργαλείων και μεθόδων ανάλυσης συστήματος μη γραμμικών εξισώσεων. Το

αποτέλεσμα του προγράμματος αριθμητικής επίλυσης του συστήματος, αναπαρίσταται

στην Εικόνα 2, δείχνει την μορφή του ελκυστή με παραμέτρους (α, γ, μ)=(-3, 1, -
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0.001), μετά από 15000 επαναλήψεις. Παρατηρείται ότι πρόκειται για παράξενο ελκυστή

με μια εμφανή συμμετρία του στο επίπεδο yz.

Εικόνα 2: Συνθετικό νέφος 3Δ σημείων που αναπαριστά την λύση ενός δυναμικού

συστήματος τριών συνήθων μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων.

΄Εκτος από την αναπαράστασή λύσεων μέσω υπολογιστικών μεθόδων Η/Υ οι πραγ-

ματικές δυνατότητες των 3Δ νεφών σημείων φαίνονται στην καταγραφή δεδομένων από

τον πραγματικό κόσμο. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες καταγραφής αντικείμενων με

την χρήση 3Δ νεφών σημείων και η κάθε τεχνολογία συνήθως χρησιμοποιείται για

την καταγραφή αντικείμενων διαφορετικής κλίμακας. ΄Ετσι, για παράδειγμά, ενώ η 3Δ

αποτύπωση ενός αυτοκινήτου μπορεί να γίνει με ένα φορητό 3D scanner, για την 3Δ

αποτύπωση μιας μεγάλης εδαφικής έκτασης (π.χ. ενός βουνού) απαιτούνται τεχνολογίες

δορυφορικής 3Δ καταγραφής.

Οι βασικές παράμετροι κατηγοριοποίησης των τεχνολογιών 3Δ καταγραφής μπορεί να

συμπιεστούν σε δύο μόνο κύριες παραμέτρους μπορούν να τις χαρακτηρίσουν επαρκώς.
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Η πρώτη παράμετρος είναι ο συνολικός αριθμός σημείων ανά αντικείμενο και μπορεί

να χαρακτηρίσει την πολυπλοκότητα του αντικειμένου. Η δεύτερη παράμετρος είναι το

φυσικό μέγεθος του αντικειμένου που προορίζεται για να καταγραφεί. Οι δυο αυτές

παράμετροι είναι αρκετές για να προσδιορίσουν όλο το εύρος των τεχνολογιών που

χρησιμοποιούνται για την 3Δ καταγραφή αντικείμενων οποιασδήποτε κλίμακας και πολυ-

πλοκότητας. Στην Εικόνα 9 φαίνονται όλες οι τεχνολογίες 3Δ καταγραφής ανάλογα με

την κλίμακα και τον αριθμό των σημείων που καταγράφουν.

Εικόνα 3: Κατηγοριοποίηση τεχνολογιών καταγραφής 3Δ νεφών σημείων. Ο οριζόν-

τιος άξονας αναπαριστά το μέγεθος της σκηνής, ενώ ο κάθετος άξονας αναπαριστά το

μέγεθος της καταγραφής 3Δ σημείων.

Ξεκινώντας από τις μικρές κλίμακες και μικρο αριθμό 3Δ σημείων (χαμηλής ανάλυσης

καταγραφές από 1 ως 100 σημεία) βρίσκονται οι τεχνολογίες 3Δ καταγραφής μέσω

επαφής (tactile), η πιο κοινή τεχνολογία ονομάζεται tactile-CMM (coordinate mea-

surement machine) και απαρτίζεται για ένα μηχάνημα με μια κινούμενη μικρομετρική

καρτεσιανή βάση και ένα κάθετα κινούμενο αισθητήριο αφής. Το αισθητήριο δύναται

να κινείται εγκάρσια μετρώντας την μετατόπιση του σε κάθε βήμα κάτω με στόχο να
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διατηρήσει μια σταθερή δύναμη επαφής στο αντικείμενο που καταγράφει. Η καρτεσιανή

βάση κινείται στο επίπεδο xy καλύπτοντας όλη την επιφάνεια βήμα-βήμα. ΄Ετσι, σε κάθε

βήμα μια Τριάδα σημείων του χώρου καταγράφεται. Η μέθοδος αυτή παρέχει εξαιρετική

ακρίβεια χωρίς θόρυβο στα δεδομένα και επιλέξιμη ανάλυση. Παρ’ όλ’ αυτά, η υψηλή

ακρίβειά και ανάλυση με αυτού του τύπου την 3Δ καταγραφή έρχεται με το κόστος

της επαναληψιμότητας, αφού τα σημεία του όγκου του αντικειμένου καταγράφονται ένα

προς ένα.Για το λόγο αυτό αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα μικρής

κλίμακας (0.1mm - 1m), λόγω του περιορισμένου μεγέθους των συσκευών αυτών, όπου

απαιτούνται επαναληπτικά επιβεβαιωμένες μετρήσεις υψηλής ακριβείας.

Συνεχίζοντας με την 3Δ καταγραφή αντικείμενων υψηλότερες κλίμακες (χαμηλής

ανάλυσης) βρίσκονται οι χειρωνακτικές καταγραφές ( 10mm - 10 m), όπου οι μετρή-

σεις συλλέγονται χειροκίνητα και με τη χρήση απλών μετρητικών εργαλείων (χάρακες,

βερνιέρους, μεζούρες, αποστασιόμετρα κλπ). Σε ακόμη μεγαλύτερες κλίμακες κατα-

γραφής (10m - 5km) χαμηλής ανάλυσης βρίσκεται η τοπογραφία όπου οι μετρήσεις

και οι αποστάσεις υπολογίζονται γωνιομετρικά με ειδικό εξοπλισμό (σκοπευτικά τύπου

theodolite). Τέλος, σε ακόμη μεγαλύτερες κλίμακες, η χαμηλής ανάλυσης καταγραφή

γίνεται μέσω δορυφορικής τεχνολογίας προσδιορισμού θέσης, όπως για παράδειγμά το

Global Navigation Satellite System (GNSS). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αν και

το σύνολο των σημείων που καταγράφονται είναι μικρό, τα σημεία καταγραφής χαρακ-

τηρίζονται από εγγυημένα υψηλή ακρίβεια.

Οι τεχνολογίες καταγραφής 3Δ σημείων χαμηλής ανάλυσης είναι εξαιρετικά χρήσιμες

ειδικά όταν η πολυπλοκότητα του προς καταγραφή αντικειμένου είναι σχετικά μικρή. Στις

περισσότερες περιπτώσεις όμως, το ενδιαφέρον 3Δ καταγραφής γέρνει σε προς αντικεί-

μενα υψηλής πολυπλοκότητας όπως τα περισσότερα αντικείμενα της καθημερινής ζωής

που απαιτούν πυκνότερες καταγραφές νεφών σημείων (από 100 έως 100.000.000 σημεία).

Ανεξάρτητα με την κλίματα του αντικειμένου προς καταγραφή οι τεχνολογίες υψηλής

ανάλυσης χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Τις φωτογραμμετρικές τεχνολογίες και

τις αποστασιομετρικές τεχνολογίες (range finder, LiDAR ). Και οι δυο κύριες τεχνικές
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Εικόνα 4: Τεχνολογίες καταγραφής 3Δ νεφών σημείων χαμηλής ανάλυσης και υψηλής

ακρίβειας

μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε κλίμακα ανεξάρτητα από το μέγεθος κατα-

γραφής, ενώ παράλληλα είναι συχνή και η μίξη διαφορών τεχνολογιών (πχ laser scanner

τοποθετημένο σε αεροπλάνο) για να βελτιωθεί είτε η ανάλυση είτε η ακρίβεια είτε η

κλίμακα κάλυψης.

H πλεον κοινή αποστασιομετρική 3Δ καταγραφή γίνεται μέσω 3Δ laser σαρωτών

(scanners), τα οποία γνωστά και ως LiDAR (Light Detection And Ranging). ΄Ενα

Laser scanner μπορεί να μετρήσει την απόσταση από το στόχο εκπέμποντας ακτίνες

laser, είτε μετρώντας την μετατόπιση φάσης της ανακλώμενης δέσμης, είτε από τον συνο-

λικό χρόνο εκπομπής-επιστροφής ανακλώμενου σήματος (time of flight). Τα laser scan-

ners μετατόπισης φάσης (phase shift) είναι γενικά πιο γρήγορα, καλύπτουν μεγαλύτερο

εύρος και έχουν μεγαλύτερη ακρίβεια και γι’ αυτό κυριαρχούν ως μέθοδος μέτρησης και

συλλογής 3Δ νεφών σημείων. Από τη άλλη, τα time-of-flight laser-scanners έχουν το

πλεονέκτημα ότι μπορούν να μετρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Παράλληλα, ανάλογα

με το εύρος που απαιτείται να καλυφθεί, τα laser scanners μπορούν να διακριθούν σε

επίγεια (terrestrial laser scanners-TLS) που είναι σταθερά και μετακινούνται κατά περίσ-

ταση από την χειριστή τους, τα εναέρια (Aerial laser scanners-ALS) και τα κινητά Mo-

bile laser scanners (MLS). Οι δύο τελευταίοι τύποι έχουν ως σκοπό να καλύψουν όσο

το δυνατό μεγαλύτερο εύρος ή/και να χρησιμοποιηθούν για αυτόνομη πλοήγηση ενός
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οχήματος.

Εικόνα 5: Τεχνολογίες καταγραφής 3Δ νεφών σημείων υψηλής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπισης (Amer-

ican Society for Photogrammetry and Remote Sensing-ASPRS), η φωτογραμμετρία

ορίζεται ως η τεχνική, η επιστήμη και η τεχνολογία της πρόσκτησης αξιόπιστης πληρο-

φορίας σχετικής με φυσικά αντικείμενα και του περιβάλλοντος μέσω διαδικασιών κατα-

γραφής, μέτρησης, και ερμηνείας φωτογραφικών εικόνων και μοτίβων που έχουν κατα-

γράψει/αποτυπώσει επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Στην φωτογραμμετρία τα 3Δ

νέφη σημείων που περιγράφουν το αντικείμενο προκύπτουν από την επεξεργασία εικόνων

που έχουν προκύψει από διάφορες οπτικές γωνίες, είτε γιατί η φωτογραμμετρική συσκευή

αλλάζει θέση δυναμικά, είτε γιατί το αντικείμενο κινείται δυναμικά στο χώρο. Διάφοροι

φωτογραμμετρικοί αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί για την ανασύνθεση ενός αντικειμένου

σε ένα 3Δ νέφος σημείων, το οποίο προκύπτει από την επεξεργασία αλληλοεπικαλυπ-

τόμενων φωτογραφιών. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να προσδιορίσουν την χωρική

σχέση των αλληλοεπικαλυπτόμενων φωτογραφιών και έτσι να αναπαραστήσουν το 3Δ

αντικείμενο με ένα 3Δ νέφος σημειών. Αυτή η ανασύνθεση του νέφους σημείων όπως

αναφέρθηκε μπορεί να γίνει μέσω αλγορίθμων, όπως είναι οι αλγόριθμοι stucture from

motion (SFM) , multi view Stereo (MVS) και άλλοι [7].

Η βιντεογραμμετρία είναι μια παρόμοια τεχνική με την φωτογραμμετρία, με την διάφορα

ότι δέχεται ως είσοδο μια σειρά από καρέ διαδοχικών εικόνων, σε αντίθεση με την
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φωτογραμμετρία που δέχεται ανεξάρτητες εικόνες. Η διαδοχικότητα των καρέ επιτρέπει

το προοδευτικό ”χτίσιμο” του 3Δ νέφους σημείων με τη σταδιακή προσθήκη κάθε νέου

καρέ. Το κύριο πλεονέκτημα της βιντεογραμμετρίας έναντι της φωτογραμμετρίας, είναι

ότι η ακρίβεια της 3Δ αναπαράστασης αυξάνεται προοδευτικά, χωρίς να είναι απαραίτητη

η συνεχής επιτήρηση από ένα χείριστη [7].

Την τελευταία δεκαετία έχουν επίσης αναπτυχθεί 3Δ υπέρυθροι αισθητήρες βάθους

(3D depth sensors) που συνδυάζονται με δεδομένα από κάμερες τύπου CMOS προσ-

φέροντας 3Δ απεικόνιση ανάγλυφου (συνήθως αναφέρεται και ως 2.5D) σε πραγματικό

χρόνο. Συνήθως τέτοιου τύπου αισθητήρες αναφέρονται ως RGB-D και ο πιο δημοφιλής

είναι o Microsoft Kinect.

΄Αλλη μια τεχνολογία 3Δ απεικόνισης είναι η στερεοσκοπική κάμερα που απαρτίζεται

από ένα σύστημα με δυο ή και περισσότερες κάμερες οι οποίες έχουν γνωστές μεταξύ

τους θέσεις και κατευθύνσεις σκόπευσης. Το βάθος ενός αντικειμένου μπορεί τότε να

προσδιοριστεί βάσει της γωνίας παράλλαξης. Τα τελευταία χρόνια τέτοιου τύπου στερε-

οσκοπικές κάμερες έχουν γίνει αρκετά οικονομικές και προσιτές στο ευρύ καταναλωτικό

κοινό, με αποκορύφωμα το UtraLeap.

΄Οπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω τεχνολογίες μπορούν να δώσουν 3Δ απεικονί-

σεις υψηλής ανάλυσης, ενώ μπορούν να εγκατασταθούν σε κινητά, εναέρια ακόμα και

δορυφορικά μέσα, ώστε να δώσουν 3Δ απεικονίσεις μεγάλης κλίμακας. Στο επόμενο

υπό-κεφάλαιο θα παρατεθούν οι εφαρμογές των νεφών δεδομένων.

1.3 Εφαρμογές

΄Οπως έγινε αντιληπτό στα προηγούμενά υπό-κεφάλαια, υπάρχει πληθώρα των τεχνολογιών

πρόσκτησης 3Δ νεφών σημείων, καθλως οι εφαρμογές των 3Δ νεφών σημείων βρίσκον-

ται σχεδόν σε όλους τους τομείς του συγχρόνου κόσμου. Μια αναφορά, έστω και

επιγραμματικά, του συνόλου όλων των εφαρμογών των 3Δ νεφών σημείων θα καταλάμ-
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βανε πολύ μεγάλο μέρος από το διαθέσιμο χώρο της παρούσας εργασίας. Αντ’ αυτού

στο τρέχον υπο-κεφάλαιο θα γίνει μια απόπειρα να αναφερθούν οι χρήσεις των 3Δ νεφών

σημείων σε ευρύτερες κλάσεις εφαρμογών.

Η απόδοση γραφικών και 3Δ μοντελοποίηση είναι μια πολύ σημαντική κλάση εφαρ-

μογών των 3Δ νεφών σημείων. Γενικά τα τρισδιάστατα αντικείμενά αναπαρίστανται

γραφικά με πολυγωνικά πλέγματα (meshes) τα οποία μπορούν να συμπιεστούν περισ-

σότερο, κρατώντας μόνο τα 3Δ νέφη σημείων. Αυτό επιτρέπει συμπίεση και ευκολότερη

διαχείριση των δεδομένων, γρηγορότερη επεξεργασία και γρηγορότερη γραφική από-

δοση. Η τεχνική αυτή ονομάζεται point-based graphics (PGB) και βρίσκει εφαρ-

μογή στην απόδοση γραφικών σκηνών υψηλής ευκρίνειας και πιστότητας, στην απόδοση

γραφικών σκηνών μεγάλης κλίμακας, στη διατήρηση και την καταγραφή της πολιτισ-

τικής κληρονομιάς, στην ψηφιακή σχεδίαση 3Δ μοντέλων, στην Μικτή Πραγματικότητα

και γενικότερα στην διάδραση ανθρώπου-μηχανής [8]. Ιστορικά η τεχνική αυτή δεν

ήταν δημοφιλής ούτε χρηστική αφού ήταν ασύμβατη με τις κάρτες γραφικών που ήταν

βελτιστοποιημένες να επεξεργάζονται 3Δ δομές πλέγματος (3D mesh structures). ΄Ομως,

με την διάδοση της Μηχανικής Μάθησης και την αποδοτική επεξεργασία μεγάλων δε-

δομένων (big data) βάσει νευρωνικών δικτύων (neural-PGB), έχουν αποδειχθεί εξ-

αιρετικά χρήσιμες και δημοφιλείς αφού εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις νέου τύπου

κάρτες γραφικών που είναι βελτιστοποιημένες για επεξεργασία τέτοιου τύπου δεδομένων.

Τα 3Δ νέφη σημείων προσφέρουν ένα αποδοτικό τρόπο κωδικοποίησης και κατα-

γραφής του βάθους σε μια εικόνα. Η συνήθης απεικόνιση είναι σε κάθε εικονοστοιχείο

(pixel) να αντιστοιχείται μια τιμή απόσταση που απεικονίζεται ως λαμπρότητα (lumi-

nance) ή σε κλίμακα του γκρι. Με αυτόν το τρόπο τα νέφη σημείων παρέχουν ένα

γρήγορο ακριβή και άμεσο τρόπο παροχής πληροφορίας σε σχέση με την απόσταση ων

αντικείμενων σε μια εικόνα πέρα από την θέση ως προβολή στο επίπεδο. Η ιδιότητα

αυτή καθίσταται χρήσιμη και εξυπηρετεί πολλές αναδυόμενες τεχνολογίες κυρίως στην

αυτόνομη οδήγηση, τον προσδιορισμό θέσεως σε κλειστούς ή/και ανοικτούς χώρους,

την Ρομποτική, την Επαυξημένη Πραγματικότητα και την αναγνώριση προτύπων. Τέλος,
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Εικόνα 6: Αριστερά: Αναπαράσταση μεσω ψηφιακής καταγραφής ιστορικού μνημείου

με χρήση 3Δ νεφών σημείων. Δεξιά: τρισδιάστατη καταγραφή νεφών σημείων για την

σχεδίαση μονοπατιού με σκοπό την αυτόνομη οδήγηση.

η χρήση των 3Δ νεφών σημείων γίνεται ανάρπαστη στην υπολογιστική μοντελοποίηση,

όπου συστήματα γραμμικών ή μη γραμμικών μερικών ή συνήθων διαφορικών εξισώσεων

μπορούν να επιλυθούν με τις κλασσικές μεθόδους αριθμητικής επίλυσης (solid particles

hydrodynamics - SPH), είτε με τις νεότερες μεθόδους επίλυσης και εξαγωγής μοντέλων

μέσω μηχανικής μάθησης (data driven simulation, reduced order modeling κ.α.), όπου

τεράστιοι όγκοι δεδομένων (big data) 3Δ νεφών σημείων απαιτούνται για να εξαχθούν

τα κατάλληλα μοντέλα επίλυσης (physics informed neural networks) [9, 10].

2 Ταυτοποίηση 3Δ Νεφών Δεδομένων

΄Οπως φάνηκε από την εισαγωγή, η σημασία και η χρησιμότητα των 3Δ νεφών σημείων

είναι αδιαμφισβήτητη. ΄Ομως, στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω τεχνολογικών και

φυσικών περιορισμών, είναι αδύνατη η 3Δ καταγραφή ενός αντικειμένου μέσω ενός

μοναδικού 3Δ νέφους σημείων και με μια μόνο 3Δ καταγραφή. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί

το είδος της τεχνολογίας πρόσκτησης είναι τέτοιο που απαιτεί την σταδιακή/αποσπασματική
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καταγραφή του αντικειμένου, είτε γιατί η κλίμακα του αντικειμένου είναι μεγάλη ώστε

να απαιτεί πολλαπλές 3Δ καταγραφές νεφών σημείων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η 3Δ

καταγραφή του αντικειμένου γίνεται αποσπασματικά και αυτό έχει αποτέλεσμα το εκάσ-

τοτε αντικείμενο να περιγράφεται όχι από ένα ενιαίο 3Δ νέφος σημείων, αλλά από δύο

ή και περισσότερα 3Δ νέφη σημείων (Εικόνα 7). Αυτά τα νέφη θα πρέπει να ευθυγραμ-

μιστούν κατάλληλα και να συνενωθούν σε ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων, ώστε να

προκύψει το ενιαίο 3Δ νέφος σημείων.

Εικόνα 7: Παράδειγμα ταυτοποίησης νεφών σημείων. Δύο διαφορετικές μερικώς αλλη-

λεπικαλυπτόμενες καταγραφές του ίδιου αντικείμενου με διαφορετικό προσανατολισμό

και (ενδεχομένως) κλίμακα, ταυτοποιούνται ώστε να προκύψει μια ενιαία καταγραφή υψη-

λότερης ανάλυσης.

Το πρόβλημα της συνένωσης πολλαπλών 3Δ νεφών σημείων που περιγράφουν το ίδιο

3Δ αντικείμενο είναι γνωστό και ως πρόβλημα ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων (3D

point cloud registration matching). H λύση του προϋποθέτει την εύρεση ενός μετασχη-

ματισμού που όταν επιβληθεί στο ένα 3Δ νέφος σημείων, θα το ευθυγραμμίσει με το

άλλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο προς αναζήτηση μετασχηματισμός, αφορά κυρίως

σε άκαμπτους μετασχηματισμούς (rigid transformations), αλλά υπάρχουν και περιπτώ-

σεις αλγορίθμων που επιλύουν το πρόβλημα της ταυτοποίησης νεφών σημείων μέσω
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αναζήτησης γενικευμένων μετασχηματισμών (affine transformations). Στα επόμενα

υπό-κεφάλαια θα προσδιοριστεί επαρκώς το πρόβλημα και θα εξεταστούν/ταξινομηθούν

οι σύγχρονοι τρόποι επίλυσης του προβλήματος ταυτοποίησης.

2.1 Προσδιορισμός Του Προβλήματος

Ο σύγχρονος τρόπος ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων απαρτίζεται από μια σειρά βη-

μάτων. Σε κάθε βήμα από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές επίλυσης

του επιμέρους ζητήματος της διαδικασίας ταυτοποίησης. Επίσης, η ταυτοποίηση νέων

σημείων χωρίζεται σε δύο κύριες κλάσεις, της αδρής (χαλαρής) της ακριβούς (αυστηρής)

ταυτοποίησης. Η αδρή/χαλαρή ταυτοποίηση θεωρείται σημαντικότερο πρόβλημα, αφού

άφορα σε σχετιζόμενα νέφη σημείων που ενδέχεται να είναι μετασχηματισμένα εντελώς

τυχαία. Συνήθως προηγείται της ακριβούς ταυτοποίησης η οποία ξεκινά από την λύση

της αδρής ταυτοποίησης και με μια επαναληπτική διαδικασία (και με κριτήρια τερματισμού

της από τον χρήστη) καταλήγει σε μια πιο ακριβή ταυτοποίηση [11].

Σε ό,τι άφορα την αδρή ταυτοποίηση μπορεί να επιμερισθεί σε τρία κύρια βήματα τα

οποία είναι του εντοπισμού, της περιγραφής, και των στρατηγικών αναζήτησης. Συνήθως

οι αλγόριθμοι αναπτύσσονται για την λύση του κάθε επιμέρους προβλήματος ξεχωριστά

και όχι συνολικά για το πρόβλημα της αδρής ταυτοποίησης και κυρίως ασχολούνται με

το πρώτο βήμα. Το βήμα του εντοπισμού αφορά στον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου

αριθμού ≪σημείων κλειδιών≫ (key-points) ανάμεσα στα δύο νέφη βάσει ενός κριτηρίου

σημαντικού διαχωρισμού. Το επόμενο βήμα της διαδικασίας ταυτοποίησης, αυτό της

περιγραφής, αναλαμβάνει να αποδώσει συγκεκριμένες τιμές (βάρη) στα ήδη εντοπισ-

μένα σημεία-κλειδιά ανάλογα με την τοπική γεωμετρία της περιοχής που βρίσκεται το

κάθε σημείο. Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται για αυτή τη διαδικασία ονομάζον-

ται Τοπικοί Περιγραφείς Σχήματος (Local Shape Descriptors). Τέλος, οι στρατηγικές

αναζήτησης χρησιμοποιούνται για να αναζητηθούν οι αντιστοιχίες μεταξύ δύο συνόλων

νεφών βάση των κριτηρίων του προηγουμένου βήματος. Η κάθε επιβεβαιωμένη αντισ-
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Εικόνα 8: Το σχήμα δείχνει την διαδικασία ταυτοποίησης με τις επιμέρους τεχνικές

του εντοπισμού των σημείων κλειδιών, την περιγραφή της τοπολογίας περιοχης, τις

στρατηγικές εύρεσης αντιστοιχιών και τέλος την ακριβή ταυτοποίηση μέσω επαναληπ-

τικών διαδικασιών.

τοιχία που εντοπίζεται για δυο σημεία των διαφορετικών συνόλων ενισχύει την υπόθεση

ότι πρόκειται για το ίδιο σημείο στο τελικό ταυτοποιημένο σύνολο. Τρεις αντιστοιχίες

κατ’ ελάχιστο απαιτούνται για να βρεθεί ο μετασχηματισμός που να δίνει μια αδρή ταυ-

τοποίηση των δύο 3Δ νεφών σημείων. Κύριος στόχος των στρατηγικών αυτών είναι

να αποφευχθεί ο συνολικός έλεγχος όλων των πιθανών σχέσεων αντιστοιχιών που θα

οδηγούσε σε ένα κόστος πράξεων O(n6) με n να είναι ο συνολικός αριθμός των υποψή-

φιων προς αντιστοίχηση σημείων [11].
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Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, ακριβής ταυτοποίηση μπορεί να ακολουθήσει αν αυτό

κρίνεται απαραίτητο, αλλά αυτό προϋποθέτει πάντα να έχει προηγηθεί αδρή ταυτοποίηση

των νεφών σημείων.

Τα δεδομένα εισόδου στον αλγόριθμο επίλυσης απαρτίζονται απο δύο 3Δ νέφη σημείων

Α, Β με A = {a1, . . . , an}, ai = (zai , xai , zai) και B = {b1, . . . , bn}, bi = (zbi , xbi , zbi).

Ο στόχος είναι να βρεθεί άκαμπτος μετασχηματισμός µ : R3 →: R3
που ελαχιστοποιεί

την απόσταση όλων των σημείων του Α από όλα τα σημεία του Β. Αυτή η απόσταση

μπορεί να μετρηθεί μέσω ρίζας τής μέσης τετραγωνικής απόστασης Root Mean Square

Distanse - RMSD που ορίζεται ως

RMSD(X, Y ) =

√∑n
i |xi − yi|2

n
(1)

Στις περισσότερες εφαρμογές υπάρχει μερική επικάλυψη των προς ταυτοποίηση 3Δ νε-

φών σημείων και άρα αναμένεται μερική ταυτοποίηση σημείων, οπότε είναι επιθυμητό

να δοθεί ένα ανώτατο όριο ως προς την μέγιστη απόσταση μεταξύ των ai και µ(bj)

ώστε τα μη αλληλοεπικαλυπτόμενα σημεία που φυσικά δεν έχουν αντιστοιχίες να μην

επηρεάζουν την μετρική 1. H διαδικασία αντιστοίχησης θα επιστρέψει ένα σύνολο αντι-

στοιχιών C μεταξύ των συνόλων Α και Β που τα σημεία με απόσταση μεγαλύτερη από

thr απορρίπτονται έτσι ώστε:

C = {(ai, bj), ai ∈ A, bi ∈ B : ∀bκd(ai, µ(bk)) ≥ d(ai, µ(bj)) & d(ai, µ(bj)) < thr} (2)

Τότε η μετρική 1 δύναται να επαναπροσδιοριστεί ως:

RMSD(A, µ(B)) : ai, bj ∈ C =

√∑
c d(ai, µ(bj))

2

|C|
(3)

Η διαδικασία εύρεσης των σημείων κλειδιών, καθώς και ο σχηματισμός συνόλων σημείων

που απαρτίζουν περιοχές ενδιαφέροντος γίνονται μέσω ειδικών συναρτήσεων που δρουν

επάνω σε κάθε σημείο αi, ονομάζονται Shape Functions και ορίζονται ως f
D(αi) : Nαi

⊂

R3 → P (R) με Nαi
να είναι η ”γειτονιά” του αi και το D να χαρακτηρίζει την μέθοδο

(πχ 2D Histogram, Heat Kernel descriptor, κλπ). Στο βήμα του εντοπισμού τα σημεία
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επιλέγονται με βάση την fD
και βάση κάποιας τιμής της πάνω από την οποία το σημείο

εντοπίζεται ως σημαντικό. Το υποσύνολο των επιλεγμένων σημείων ορίζεται ως SA ⊂ A

και αφορά τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα βήματα της διαδικασίας ταυ-

τοποίησης. Σε ότι άφορα το βήμα της περιγραφής, χρησιμοποιείται η συνάρτηση fD

(τον D δεν αφορά απαραίτητα την ίδια μέθοδο σε σχέση με το προηγούμενο βήμα του

εντοπισμού) που αυτή τη φορά περιγράφει την τοπολογία στην περιοχή του κάθε σημείου

κλειδιού. Ορίζεται η συνάρτηση αντιστοιχίας Boole cfD : SAxSB → {0, 1} που ελέγχει,

αν οι προκύπτουσες τιμές περιγραφής της τοπικής τοπολογίας, για δυο δεδομένα σημεία

(σημεία σημαντικότητας) από τα προς ταυτοποίηση σύνολα, είναι αρκετά κοντά ώστε τα

σημεία των δυο ξεχωριστών συνόλων να θεωρούνται ταυτόσημα.

cfD(ai, bj) =

True if fD(ai) ≈ fD(bj)

False if fD(ai) ̸= fD(bj)

(4)

Στην περίπτωση του βρεθούν τρία τέτοια ζεύγη αντιστοιχιών (ai1 , bj1 , (ai2 , bj2 , (ai3 , bj3),

θα ορίσουν έναν άκαμπτο μετασχηματισμό µ, ώστε όταν η μέση απόσταση RMSD

(root mean square distance), που υπολογίζεται από τα σύνολα {ai1 , ai2 , ai3} και τα

{µ(bj1), µ(bj2), µ(bj3)} είναι η ελάχιστη τότε ο μετασχηματισμός ταυτοποίησης των νε-

φών σημείων έχει βρεθεί [5].

2.2 Ταξινόμηση Αλγορίθμων Ταυτοποίησης νεφών σημείων

Η ανάπτυξη μεθόδων και στα τρία βήματα του εντοπισμού, περιγραφής και ταυτοποίησης

είναι πολύ ενεργοί (περισσότερο ενεργοί στα δύο τελευταία βήματα) και σημαντικές

μέθοδοι παράγονται συνεχώς, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Στην παρούσα Διπλω-

ματική Εργασία αναφέρονται οι μέθοδοι που αναπτύσσονται κυρίως μέσω αλγορίθμων

βελτιστοποίησης και λιγότερο μέσω μεθόδων μηχανικής μάθησης, που είναι από μόνος

του ένας άλλος ερευνητικός τομέας).

Λόγω του ότι οι μέθοδοι από το κάθε βήμα μπορούν να συνδυαστούν με διαφορε-
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τικές μεθόδους από τα υπόλοιπα βήματα της διαδικασίας ταυτοποίησης, ο συνολικός

αριθμός των μεθόδων που προκύπτουν είναι τεράστιος (μόνο μέσω του συνδυασμού

των μεθόδων που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο ο τελικός αριθμός προσεγγίζει τις

900). Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν θα συζητηθούν επιγραμματικά οι περισσότερες

σύγχρονες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την σύνθεση αλγορίθμων ταυτοποίησης

και θα παρουσιαστούν συγκεντρωτικοί πίνακες για το κάθε βήμα της ταυτοποίησης.

2.2.1 Τεχνικές Εντοπισμού Σημείων Σημαντικότητας

Πίνακας 2.1: Συνοπτική ταξινόμηση των μεθόδων εντοπισμού σημείων σημαντικότητας.

Μέθοδος Περιγραφή Παραπομπή

Normal Space Sampling Επιλογή σημείων με μεγάλο δείκτη δι-

αχωρισμού

[12]

Maximally Stable Volumes Εντοπίζει απαράλλακτες περιοχές σε δι-

αφορετικές κλίμακες

[13]

Heat Kernel-based features Επιλογή σημείων βάση συναρτήσεων

κατανομών

[14]

MeshDoG Χρήση τελεστή DoG για επιλογή σημείων

μέγιστης Λαπλασιανής

[15]

Intrinsic Shape Signatures Επιλογή σημείων βάση συν-διακύμανσης

της περιοχής τους

[16]

Key-Point Quality ΄Οπως η επάνω μέθοδος + Principal Cur-

vature

[17]

Harris3D Χρήση του τελεστή Harris για την επι-

λογή σημείων

[18]

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι διάφορες μέθοδοι εντοπισμού

σημείων σημαντικότητάς. Η κάθε μέθοδος χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο εντοπισ-

μού των σημείων, αλλά το βασικό χαρακτηριστικό όλων των μεθόδων είναι ότι προσπα-

θούν να επιταχύνουν την διαδικασία εξεύρεσης των σημείων. Οι μέθοδοι αποδίδουν

διαφορετικά ανάλογα με το είδος των 3Δ νεφών σημείων (π.χ. η ομαλότητα τους,
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η πολυπλοκότητα τους κλπ). Επίσης, οι μέθοδοι αποδίδουν διαφορετικά ανάλογα με

την ποιότητα των 3Δ δεδομένων, όπως για παράδειγμα το επίπεδο του θορύβου ή αν τα

δεδομένα είναι προεπεξεργασμένα ή όχι (πχ undersampling, filtering κλπ). Η επαναληψ-

ιμότητα της εξεύρεσης των σημείων σημαντικότητας είναι σημαντική για την αξιολόγηση

της μεθόδου και μέσω αυτής της μετρικής φαίνεται ότι την μεγαλύτερη επαναληψιμότητα

έχουν οι μέθοδοι Heat Kernell Features (HKF), Harris 3D, και MeshDoG [19–22].

Αυτές είναι οι τρεις μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συχνότερα για τον εντοπισμό σημείων

σημαντικότητας με όλες τις υπόλοιπες μεθόδους να ακολουθούν και να εφαρμόζονται

όπου απαιτείται ανάλογα με το είδος των 3Δ δεδομένων.

2.2.2 Τεχνικές Περιγραφής Τοπολογίας Περιοχής Σημείων

Η έρευνα στην ανάπτυξη τεχνικών που περιγράφουν την τοπολογία γύρω από σημεία

είναι μια από τις πιο θερμές εστίες έρευνας πάνω στις τις 3Δ τεχνολογίες καταγραφής

και ταυτοποίησης. Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για το συγ-

κεκριμένο ζήτημα, άλλα όλες όμως έχουν τον ίδιο στόχο: να παράξουν μια χρήσιμη

αναπαράσταση του χώρου γύρω από ένα δεδομένο σημείο, ώστε να διευκολυνθεί η

αναζήτηση αντιστοιχιών μεταξύ δυο συνόλων 3Δ νεφών ώστε να αποφευχθούν πιθανοί

εξαντλητικοί έλεγχοι ζευγών σημείων από τα δύο αυτά σύνολα δεδομένων.

Πολλές από αυτές τις μεθόδους βασίζονται στην δημιουργία ιστογραμμάτων ιδιοτήτων,

που είναι σχετικά εύκολα στην εκτέλεση τους και με σχετικά χαμηλό υπολογιστικό

κόστος. ΄Ομως, όταν οι προς σύγκριση επιφάνειες είναι για κάποιο λόγο διαταραγμένες

(π.χ. δυναμικό περιβάλλον κατά την καταγραφή του χώρου) ή αν λείπουν μέρη των επι-

φανειών (occlusions), τα αντίστοιχα ιστογράμματα κληρονομούν αυτές τις διαταραχές.

Αυτό γίνεται λόγω της ισχυρής εξάρτησης αυτού του τύπου των μεθόδων από τοπ-

ικά συστήματα αναφοράς και έχει ως αποτέλεσμα να τις κάνει ευαίσθητες στο θόρυβο

και στις εμφράξεις (occlusions). Μέθοδοι όπως οι Intrinsic Shape Singatures (ISS),

SHOT, και Impoved Spin-Image φαίνεται να έχουν σημαντική αντοχή στον θόρυβο και
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Πίνακας 2.2: Μέθοδοι περιγραφής τοπολογίας περιοχής σημείων σημαντικότητας.

Μέθοδος Περιγραφή Παραπομπή

Principal Curvature Χρήση Principal Curvatures ως

συνάρτηση περιγραφής

[23]

Point Signature Περιγραφή σημείου μεσω της γύρω περι-

οχής

[24]

Spin-Image Ιστόγραμμα σχετικών θέσεων τη

γειτονιάς του σημείου

[25]

PCA Εφαρμογή Principal Components Analy-

sis στο σχήμα

[26]

3D Shape Contexts Περιγραφή σημείου μέσω θέσης άλλων

σημείων αντικείμενου

[27]

Line-based algorithms Περιγραφή σημείου μέσω καμπυλών της

επιφάνειας

[28]

Integral Invariants Περιγραφή μέσω όγκου κάτω από την

επιφάνεια

[29]

Point Feature Histograms Περιγραφή βάση κανονικών κατανομών

της γειτονίας

[30]

MeshHOG Χρήση τελεστή HoG σε διάφορες κλί-

μακες

[15]

Intrinsic Shape Signatures Ιστόγραμμα σχετικών θέσεων των

γειτονικών σημείων

[16]

Heat-kernel Signature Λύνει την διάχυση θερμότητας γύρω από

το σημείο

[14]

SHOT Κωδικοποιεί τα ιστογράμματα των κά-

θετων διανυσμάτων

[31]

Scale-Invariant Spin-Images Εφαρμογή αυτής της μεθόδου σε διαφορε-

τικές κλίμακες

[32]

Local-Depth SIFT Εφαρμογή της SHIFT σε 2Δ εικόνα

βάθους της γειτονιάς

[32]

Improved Spin-Image Εφαρμογή της μεθόδου μαζί με

κωδικοποίηση γωνίας

[33]

RoPS Χρήση στατιστικών των περιστροφών για

την περιγραφή

[34]
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σε διαφόρων τύπου διαταραχές [21, 31, 33]. Η πλέον ανθεκτική μέθοδος, τουλάχιστον

ως προς τον πλουραλισμό των διάφορων τρόπων πρόσκτησης δεδομένων, φαίνεται να

είναι η Fast Point Feature Histograms (FPFH) [30]. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι

η βασισμένη σε τεχνικές μηχανικής μάθησης μέθοδος Principal Components Analysis

PCA είναι με διάφορα η γρηγορότερη μέθοδος, χωρίς όμως να δείχνει αντοχή σε θόρυβο

και σε γενικότερες διαταραχές δεδομένων 3Δ νεφών σημείων. Παρ’ όλα αυτά μοιάζει

να είναι η ιδανική μέθοδος περιγραφής για ταυτοποίηση συνθετικών δεδομένων.

2.2.3 Στρατηγικές Εξεύρεσης Αντιστοιχιών Ζευγών Σημείων Σημαν-

τικότητας

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών αναζήτησης αντιστοιχιών, ο αριθμός είναι πε-

ριορισμένος, αφού η τάση στην επιστημονική κοινότητα ήταν να δίνεται βάρος στην ανάπ-

τυξη αποτελεσματικών μεθόδων περιγραφής τοπικής τοπολογίας σημείων και κατόπιν οι

αντιστοιχίες να εντοπίζονται με μεθόδους εξαντλητικής αναζήτησης (brute force). Η

ανάγκη για στιβαρή και πιστοποιημένη ταυτοποίηση νεφών σημείων τα τελευταία χρόνια,

κυρίως λόγω της χρήσης των μεθόδων τακτοποίησης 3Δ νεφών σημείων στην αυτόνομη

πλοήγηση, έχει αλλάξει την τάση αυτή και νέες μέθοδοι/στρατηγικές αναπτύσσονται. Οι

νέες μέθοδοι εστιάζουν κυρίως στην στιβαρότητα και στην επιστροφή πιστοποιημένης

ταυτοποίησης, πράγμα που είναι εξαιρετικά χρήσιμο στην αυτόνομη οδήγηση αφού σε

σχεδόν πραγματικό χρόνο το σύστημα πλοήγησης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο αλγόρι-

θμος ταυτοποίησης θα επιστρέψει σωστά αποτελέσματα. Τέτοιες νέες μέθοδοι εύρεσης

αντιστοιχιών όπως η Robust Global Registration παρουσιάζουν καλές επιδόσεις, ειδικά

όταν υποστηρίζονται από την ύπαρξη σημείων σημαντικότητας με ισχυρά χαρακτηρισ-

τικά. Στο ίδιο μοτίβο, οι μέθοδοι βασισμένες σε εξελικτικούς αλγορίθμους (Evolution-

ary Algorithms [35]) παράγουν πολύ καλά αποτελέσματα με όρους ακρίβειας αλλά και με

μεγάλο υπολογιστικό κόστος. Αλγόριθμοι τύπου RANSAM προσφέρουν επίσης καλά

αποτελέσματα με όρους ακρίβειας, αλλά και απόδοσης [22].
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Πίνακας 2.3: Στρατηγικές εξέυρεσης αντιστοχειών .

Μέθοδος Περιγραφή Παραπομπή

Algebraic surface model Εκτίμηση κίνησης μέσω πολυωνυμικών

μοντέλων

[41]

RANSAC fimily Αναζήτηση βάσεων που διατηρούν την

μεταξύ τους νόρμα L2

[42]

Robust Global Registration Αναζήτηση αντιστοιχιών μέσω ”Branch

and bound”

[43]

RANSAM Τύπου RANSAC αλλά με χρήση γωνι-

ακών σχέσεων των βάσεων

[44]

4-point Congruent Set Χρήση ομοεπίπεδων βάσεων για εύρεση

αντιστοιχιών

[45]

Evolutionary Methods ταυτοποίηση σημείων με χρήση εξελικ-

τικών αλγορίθμων

[35]

Super 4-point Congruent Set Βελτιωμένη έκδοση του 4PCS [46]

Hybrid Methods χρήση των παραπάνω μεθόδων μαζί με δε-

δομένα αισθητήρων

[47]

Με την εφαρμογή του τελευταίου βήματος της στρατηγικής εύρεσης αντιστοιχιών,

επιτυγχάνεται η εύρεση ενός μετασχηματισμού ο οποίος δίνει μια αδρή ταυτοποίηση

μεταξύ των δύο νεφών σημείων, που παρ’ όλα αυτά, με τις σύγχρονες μεθόδους εί-

ναι αρκετά ακριβής και αποτελεσματική. ΄Ομως, σε ένα τελευταίο προαιρετικό βήμα,

αυτό της ακριβούς ταυτοποίησης, τα δύο νέφη σημείων μπορούν να ταυτοποιηθούν

επακριβώς. Εδώ, μόνο μια μέθοδος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος για την ακριβή ταυ-

τοποίηση των νεφών σημείων, και ονομάζεται Iterative closest Points(ICP) [36]. ΄Οπως

το όνομα προδίδει, η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει ακριβή ταυτοποίηση των 3Δ νεφών μέσω

επαναληπτικών διαδικασιών που έχουν ως σκοπό να ελαχιστοποιήσουν περαιτέρω την

μέση απόστασή των σημείων των δυο συνόλων. Παρ’ όλο που η μέθοδος κυριαρχεί

τα τελευταία χρόνια, έχουν εμφανιστεί αρκετές παραλλαγές/βελτιώσεις της μεθόδου, οι

οποίες παρουσιάζουν καλύτερη και γρηγορότερη ταυτοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις

νεφών σημείων [37–40].
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3 Αμερόληπτη Επιλογή Μέσω Benchmark

΄Οπως φάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η μεγάλη διαθεσιμότητα μεθόδων των επιμέρους

βημάτων στη διαδικασία ταυτοποίησης δύναται να προσφέρει μια πληθώρα αλγορίθμων

ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων. Μόνο στην τετραετία 2017-2021 πάνω από 100

μέθοδοι ταυτοποίησης έχουν αναπτυχθεί [48], και πολλές περισσότερες θα αναπτυχθούν

στο μέλλον. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός ότι αναπτύσσονται μέθοδοι που βασί-

ζονται αμιγώς σε τεχνικές μηχανικής μάθησης και όχι μόνο μεθόδων βελτιστοποίησης.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών καταγραφής 3Δ νεφών

σημείων, ο όγκος των δεδομένων προς ανάλυση και ταυτοποίηση μεγαλώνει δραματικά.

Το γεγονός ότι η πληθώρα νέων τεχνολογιών καταγραφής βοήθα στην πρόσκτηση

τεράστιου όγκου δεδομένων από ένα ευρύ σύνολο περιβαλλοντικών αλλά και χωρικών

/ χρονικών συνθηκών (είτε κλειστοί είτε ανοιχτοί χώροι σε διάφορες εποχές και ώρες

της ημέρας) που θα πρέπει να ταυτοποιηθούν επιτυχώς, αλλά και αποδοτικά, γεννάει

το πρόβλημα τις επιλογής του κατάλληλου αλγορίθμου ταυτοποίησης των 3Δ νεφών

σημείων.

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι, αφού αναπτυχθούν δοκιμάζονται σε κάποια σύνολα νε-

φών σημείων που είτε έχουν προταθεί/δημιουργηθεί από την ίδια επιστημονική ομάδα

που ανέπτυξε τον αλγόριθμο, είτε έχουν ανακτηθεί από κάποια βάση δεδομένων στο

διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωσή, ο αλγόριθμος δοκιμάζεται σε κάποιες δεκάδες ως εκα-

τοντάδες (20 - 200) προβλήματα ταυτοποίησης νεφών σημείων [22, 35], και συνήθως

τα προβλήματά αυτά προέρχονται από το ίδιο σύνολο 3Δ σημείων που διαχωρίζεται σε

επιμέρους επικαλυπτόμενα υποσύνολα νεφών σημείων. Το κύριο 3Δ νέφος σημείων

πιθανότατα έχει προέλθει από μια και μόνο καταγραφή χωρίς να αποτελείται από άλ-

λες παραμέτρους καταγραφής όπως για παράδειγμα διαφορετικές εποχές καταγραφής,

διαφορετικές ώρες της ημέρας ή ημερομηνίες, διαφορετική πολυπλοκότητα του χώρου,

καταγραφή σε δυναμικό ή μη περιβάλλον, χρήση διαφορετικών τεχνολογιών καταγραφής

κ.α. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αξιολόγηση του αλγορίθμου να είναι ελλιπής και

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διπλωματική διατριβή
34



Μεθοδολογίες Αμερόληπτης Επιλογής Αλγορίθμων Ταυτοποίησης

Νεφών Σημείων

Γεώργιος Κορρές

Εικόνα 9: ΄Ενα ακραίο άλλα πιθανό παράδειγμα επιλογής αλγορίθμου ταυτοποίησης. Ο

ίδιος αλγόριθμος μπορεί να αποδίδει καλά στην ταυτοποίηση συνόλων 3Δ καταγραφών

μιας πόλης με πληθώρα χαρακτηριστικών γεωμετριών, αλλά ταυτόχρονα να αποδίδει

φτωχά στην ταυτοποίησή δεδομένων από μία έρημο που υπάρχει έλλειψη χαρακτηρισ-

τικών στην επιφάνειά της.

πιθανά μεροληπτική, αφού μπορεί να αποδίδει καλά σε προβλήματα ταυτοποίησης που

προέρχονται από μια συγκεκριμένη καταγραφή, αλλά να αποδίδει φτωχά σε προβλήματα

καταγραφών άλλου τύπου 9. Το πρόβλημα αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές σε αλ-

γορίθμους ταυτοποίησης με μεθόδους μηχανικής μάθησης, όπου τα μοντέλα δεν έχουν

εκπαιδευτεί με δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων, και εντέλει θα παρουσιάσουν

σχεδόν σίγουρα φτωχά αποτελέσματά.

Στο επόμενο μέρος αυτής της εργασίας θα προταθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης της

μεροληπτικής αξιολόγησης των αλγορίθμων ταυτοποίησης, βασισμένος στην ιδέα της

αξιολόγησης των αλγορίθμων πάνω σε πολυ-παραμετρικά σύνολα 3Δ νεφών δεδομένων,

ανεβάζοντας παράλληλα των αριθμό των προβλημάτων αξιολόγησης τουλάχιστον μια με

δυο τάξεις μεγέθους σε σχέση με την τρέχοντα μέσο όρο. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά

τα σύνολα 3Δ δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση και θα συζητηθούν

οι μετρικές αξιολόγησης των αλγορίθμων ταυτοποίησης. Στα επόμενα δύο κεφάλαια θα
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παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογής της προτεινόμενης μεθόδου για το πρόβλημα

της αδρής αλλά και της ακριβούς ταυτοποίησης.

3.1 Περιγραφή Των Συνόλων Δεδομένων Νεφών Σημείων

΄Οπως περιγράφηκε παραπάνω, η αμερόληπτη αξιολόγηση των αλγορίθμων ταυτοποίησης

3Δ νεφών σημείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των δεδομένων που αποτελούν

τα προβλήματα ταυτοποίησης. Επίσης, οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης θα πρέπει να αξιολ-

ογούνται σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων (τουλάχιστον O(3)). Κάτι τέτοιο μπορεί να

επιτευχθεί με την δημιουργία ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης με τα εξής χαρακτηρισ-

τικά:

• Να είναι καθολικό ως προς την τεχνολογία καταγραφής. Τα δεδομένα που απαρτί-

ζουν τα προβλήματα ταυτοποίησης προέρχονται από καταγραφές διαφόρων αισθητήρων.

• Να είναι ικανό να αξιολογήσει αλγορίθμους αδρής, αλλά και ακριβούς ταυτοποίησης.

• Να παρέχει προβλήματα με διαφορετική επικάλυψη των 3Δ νεφών σημείων.

• Να παρέχει αξιόπιστη μετρική που να αξιολογεί το σφάλμα ως προς μετάθεση, την

περιστροφή και να περιγράφεται από ένα μοναδικό αριθμό.

• Να μπορεί να δείχνει την βελτίωση που προσφέρει η κάθε μέθοδος ως ποσοστό.

• Να είναι επεκτάσιμο με άλλα σύνολα 3Δ δεδομένων και όλα τα δεδομένα να

μπορούν εύκολα να ανακτηθούν από το διαδίκτυο.

Για την κάλυψη όλων αυτών των προϋποθέσεων αξιοποιήθηκε το συγκεντρωτικό

σύνολο δεδομένων 3Δ νεφών σημείων [49] που αποτελείται από διαφορετικά σύνολα

καταγραμμένα από διαφορετικούς αισθητήρες, σε διαφορετικούς χώρους με διαφορε-

τικούς τρόπους και διαφορετικούς χρόνους. Το σύνολο των δεδομένων αυτών παρουσιάζε-

ται επιγραμματικά στον Πίνακα 3.1. Συνολικά τέσσερις διαφορετικές καταγραφές 3Δ νε-
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φών σημείων το απαρτίζουν που και αυτές αποτελούνται από επιμέρους σύνολα (σκηνές)

3Δ νεφών σημείων.

Το σύνολο δεδομένων ETH πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Pomerbleau [50] ως ένα

ευρύ σύνολο για χρήση στην αξιολόγηση μεθόδων ταυτοποίησης. Περιέχει δυο σκηνές

εσωτερικών χώρων (κυρίως διαμερίσματα και σκάλες), καθώς και πέντε σκηνές εξω-

τερικών χώρων σε διαφορετικές εποχές του χρόνου (χειμώνας, καλοκαίρι, φθινόπωρο),

καθώς και μια ανάμεικτη σκηνή. Τα δεδομένα των σκηνών αυτών είναι δομημένα και

μη δομημένα, όπως επίσης οι εξωτερικές σκηνές είναι δυναμικές (π.χ. άνθρωποι που

περπατάνε στους δρόμους). Η καταγραφή του συνόλου έχει γίνει με αισθητήρα RGBD.

Μέρος του συνόλου παρουσιάζεται στην εικόνα 10.

Το επόμενο σύνολο 3Δ νεφών σημείων με την ονομασία Planetary Emulation [51] εί-

ναι ένα σύνολο δεδομένων που άφορά την εξερεύνηση πλανητών μέσα από την εξομοίωση

των επιφανειών τους. Το συγκεκριμένο σύνολο είναι εξαιρετικό για την αξιολόγηση

αλγορίθμων ταυτοποίησης λόγω των ελλιπών γεωμετρικών χαρακτηριστικών των επι-

φανειών που έχουν καταγραφεί. Τα 3Δ νέφη σημείων καταγράφουν κυρίως αμμόλοφους,

βράχια και γενικότερα ένα περιβάλλον φτωχό σε γεωμετρικά χαρακτηριστικά και πολυ-

πλοκότητα. Τα δεδομένα του αφορούν εξωτερικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 120m

x 60m. Το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων αφορά κυρίως ακραίες και πολύ δύσκολες

Πίνακας 3.1: Επιγραμματική περιγραφή συνόλων 3Δ νεφών σημείων

’Ονομα Τύπος Αισθητήρα Ιδιαιτερότητες 3Δ Νεφών

ETH LiDAR Καταγραφή σε δυναμικό περιβάλλον

Planetary Emulation LiDAR Μη δομημένα δεδομένα με πολύ λίγα

χαρακτηριστικά

TUM RGBD

KAIST LiDAR Δεδομένα Καταγραφής Αυτόνομης

Πλοήγησης
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Εικόνα 10: Σκηνή από το σύνολο 3Δ νεφών σημείων ETH

υποθέσεις ταυτοποίησης που εξειδικευμένοι αλγόριθμοι αξιοποιούν τα ελάχιστα ως μη-

δαμινά (ανάλογα με το πρόβλημα ταυτοποίησης) γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 3Δ

νεφών σημείων. ΄Ομως, τέτοιοι αλγόριθμοι ταυτοποίησης τα τελευταία χρόνια βρίσκ-

ουν εφαρμογές κυρίως στην ανάπτυξη αυτόνομων γεωργικών ρομποτικών πλατφορμών

και γι’ αυτό το σύνολο δεδομένων Panetary Emulation θεωρείται εξίσου σημαντικό.

Το σύνολο αποτελείται από δυο σκηνές που έχουν καταγράφει με διαφορετικού τύπου

LiDAR τα Sick LMS111-10100 και Sick MLS291-S05 που τοποθετήθηκαν επάνω σε

ρομποτικές πλατφόρμες προκειμένου να κάνουν ευρείες καταγραφές.

Το τρίτο κατά σειρά σύνολο 3Δ νεφών σημείων έχει καταγραφεί από το Πολυτε-

χνείο του Μονάχου και αναφέρεται ως TUM dataset [52]. Αποτελείται από καταγραφές

πολύπλοκων εσωτερικών χώρων, μέσω των δημοφιλών αισθητήρων RGBD Microsoft

Kinect και Asus Xtion. Χαρακτηριστικό και των δύο αισθητήρων είναι ότι επηρεάζονται

πολύ από το θόρυβο, αλλά στο συγκεκριμένο σύνολο, έχει υπάρξει προεπεξεργασία στα

δεδομένα ώστε η καταγραφές να θεωρούνται ακριβείς [ρεφ]

Το τελευταίο σύνολο σκηνών 3Δ νεφών σημείων έχει αναπτυχθεί από το ερευν-

ητικό ινστιτούτο της Νοτίου Κορέας KAIST [53]. Προέρχεται από το πεδίο έρευνας
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Εικόνα 11: Σκηνή από το σύνολο 3Δ νεφών σημείων του Planetary Emulation Dataset

Εικόνα 12: Σκηνή από το σύνολο 3Δ νεφών σημείων του TUM Dataset

πάνω στην αυτόνομη πλοήγηση και χρησιμοποιείται όχι μόνο από ερευνητικές ομάδες

πανεπιστημίων, αλλά και από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας όπως για παράδειγμα οι

Google, Tesla, Daimler, BMW κ.α.. Οι καταγραφές αφορούν τυπικούς εξωτερικούς

αστικούς χώρους με δυναμικό περιβάλλον (πεζοί, αυτοκίνητα κλπ), ώστε να αντιπροσω-

πεύουν τις ιδιαιτερότητες που απαιτούνται από την διαδικασία επίλυση προβλημάτων

που σχετίζονται με την αυτόνομη πλοήγηση. Επίσης, πολλές σκηνές έχουν επαναλαμ-

βανόμενο μοτίβο όπως για παράδειγμα δρόμοι με σειρές δέντρων στα πλαϊνά. Τέτοιου

είδους μοτίβα συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψιν σε προβλήματα αυτόνομης πλοήγησης,
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αλλά σε ότι αφορά την ταυτοποίηση νεφών σημείων, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν

να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα προβλήματα ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων. Τα 3Δ

νέφη σημείων έχουν καταγραφεί από δύο αισθητήρες Velodyne VLP-16LiDAR που είχαν

τοποθετηθεί στην οροφή ενός αυτοκινήτου [ref].

Εικόνα 13: Σκηνή από το σύνολο 3Δ νεφών σημείων του KAIST Dataset

΄Ολα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν τα επιμέρους σύνολα 3Δ

νεφών σημείων παρατίθενται στον Πίνακα 3.2. Από την μεταξύ τους σύγκριση μπορεί

να παρατηρηθεί ότι τέτοιου είδους σύνολα νεφών σημείων είναι ελλειπή ως προς τις

παραμέτρους τους που θα μπορούσαν να τα χαρακτηρίσουν καθολικά για την ορθή

αξιολόγηση μεθόδων ταυτοποίησης. ΄Ομως, αν χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά και οι

αλγόριθμοι ταυτοποίησης αξιολογηθούν σε προβλήματα ταυτοποίησης που προέρχονται

δειγματοληπτικά από όλα αυτά τα σύνολα, τότε η αξιολόγηση του αλγορίθμου μπορεί να

θεωρηθεί ως αμερόληπτη, αφού έχει αξιολογηθεί σε 3Δ νέφη σημείων που προκύπτουν

από ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων και γεωμετρικών χαρακτηριστικών.
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Πίνακας 3.2: Σύγκριση των διαφορετικών συνόλων ως προς τις διαφορετικές

παραμέτρους που συνθέτουν το καθένα. Αθροιστικά, τα σύνολα περιέχουν όλες τις

διαφορετικές παραμέτρους που απαιτούνται για την δημιουργία προβλημάτων αμερόλη-

πτης αξιολόγησης μεθόδων ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων.

΄Ονομα Εσωτερικού

χώρου

Αστική Ετερογενής Δομημένα RGBD LiDAR Δυναμική

ETH ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

PE ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗

TUM ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

KAIST ✗ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓

Συνολικά ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3.2 Κατασκευή Προβλημάτων Αξιολόγησης

Πέρα όμως από τον όγκο των δεδομένων, την ευρύτητα των χαρακτηριστικών, αλλά και

παραμέτρων καταγραφής που τα διέπουν, ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η

ανάπτυξη των προβλημάτων ταυτοποίησης από τα 3Δ νέφη σημείων των συνόλων αυτών.

Για την ανάπτυξη τους χρησιμοποιήθηκε η συνήθης διαδικασία διαχωρισμού των σκηνών

του κάθε συνόλου σε επιμέρους υποσύνολα 3Δ νεφών σημείων με επικάλυψη στα σημεία

τους από 40% έως 90% . Ο λόγος που χρησιμοποιείται κλιμακωτή επικάλυψη στα επιμερ-

ιζόμενα 3Δ νέφη σημείων είναι διττός. Και αυτό γιατί, ο βαθμός επικάλυψης μπορεί

να χρησιμοποιηθεί ως επιπρόσθετη παράμετρος στο σύνολο των παραμέτρων βάσει των

οποίων αξιολογούνται οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης, αλλά και γιατί βοήθα στην επαύξηση

των προς επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από ένα αρχικό σύνολο δεδομένων.

Τα επιμέρους νέφη προκύπτουν ως ζεύγη με συγκεκριμένο ποσοστό αλληλοκάλυψης και

καταγράφονται σε ξεχωριστά αρχεία με ένα μοναδικό αριθμό (ID). Μετά, ακολουθεί η

παραγωγή ενός πίνακα μετασχηματισμού T, οποίος θα δράσει σε ένα από τα επιμέρους
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3Δ νέφη σημείων του ζεύγους και είναι της μορφής:

T =


r11 r12 r13 t1

r21 r22 r23 t2

r31 r22 r33 t3

0 0 0 1

 (5)

Ο παραπάνω πίνακας είναι η ανηγμένη μορφή ενός πίνακα περιστροφής και ενός διανύσ-

ματος μετάθεσης και δρα ως τελεστής αντιστοίχησης σε όλο το 3Δ νέφος σημείων. Οι

τιμές των μεταθέσεων και του πίνακα περιστροφής είναι τυχαίες σε ότι αφορά τα προβ-

λήματα αδρής ταυτοποίησης, ενώ για τα προβλήματα ακριβούς ταυτοποίησης είναι μεν

τυχαίες, άλλα μικρές, ώστε να μην αναχθούν σε προβλήματα αδρής ταυτοποίησης. Σε

κάθε περίπτωση, για να είναι ο μετασχηματισμός άκαμπτος, ώστε το νέφος ως σύνολο να

διατηρείται απαράλλακτο στις περιστροφές και τις μεταθέσεις (rotational, translational

invariance), θα πρέπει επίσης να πληρούνται οι εξής συνθηκες:

T (v) = Rv + t (6)

R(v)T = R(v)−1 (7)

det(R) = 1 (8)

Για τις περιπτώσεις που ο μετασχηματισμός επιτρέπεται να αλλάζει κλίμακα τότε ο R

μπορεί να είναι απλά θετικά ορισμένος. Εφόσον το κάθε πρόβλημα οριστεί με βάση τους

ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω, δημιουργείται ένα αρχείο τύπου Comma Separated

Values (CSV) που περιέχει σε κάθε γραμμή τις δύο ονομασίες αρχείων των επιμέρους

νεφών σημείων, το ποσοστό επικάλυψης του κάθε ζεύγους, καθώς και τα 12 στοιχεία

του πίνακα μετασχηματισμού τοποθετημένα ανά γραμμές. ΄Οπως είναι φυσικό, δημιουρ-

γούνται ξεχωριστά αρχεία για τα προβλήματα αδρής ταυτοποίησης και για τα προβλή-

ματα ακριβούς ταυτοποίησης. ΄Ετσι, για κάθε σκηνή του κάθε υπερσυνόλου 3Δ νεφών

σημείων, υπάρχουν δυο αρχεία CSV για τα προβλήματα αδρής και ακριβούς ταυτοποίησης

αντίστοιχα. Στην Εικόνα 14 φαίνεται η δομή ενός τέτοιου αρχείου.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διπλωματική διατριβή
42



3.3 Περιγραφή Μετρικών Αξιολόγησης

Μεθοδολογίες Αμερόληπτης Επιλογής Αλγορίθμων Ταυτοποίησης

Νεφών Σημείων

Γεώργιος Κορρές

Εικόνα 14: Δομή του αρχείου που ορίζει τα προβλήματα ταυτοποίησης.

3.3 Περιγραφή Μετρικών Αξιολόγησης

Η επιλογή της μετρικής σφάλματος είναι το τελευταίο σημαντικό βήμα για την αμερόλη-

πτη αξιολόγηση αλγορίθμων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης

αξιολογούνται με βάση τους πίνακες μετασχηματισμών που προκύπτουν σε σχέση με τον

αρχικούς μετασχηματισμούς του προβλήματος, υπολογίζοντας ένα σφάλμα περιστροφής

(3 γωνίες Euler) και το σφάλμα μετάθεσης (3 διαστάσεις). Αυτή η προσέγγισή, αν

και δεν είναι λανθασμένη, δίνει 6 παραμέτρους για την αξιολόγηση του αλγορίθμου.

Διαισθητικά, κάποιος μπορεί να αξιολογήσει αν ένας αλγόριθμος ταυτοποιεί σωστά τα

δύο 3Δ νέφη σημείων. Είναι όμως πολύ δύσκολο να συγκριθούν δύο αλγόριθμοι ταυ-

τοποίησης συγκρίνοντας έξι παραμέτρους που προκύπτουν, αφού σε κάποιες από αυτές

ενδεχομένως να αποδίδει καλύτερα ο ένας από τους δυο και στις υπόλοιπες παραμέτρους

να αποδίδει καλύτερα ο άλλος, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να μπορεί να γίνει ασ-

φαλής σύγκριση. ΄Οπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, μια από τις προϋποθέσεις

για την αμερόληπτη ταυτοποίηση είναι και η επιλογή κατάλληλης μετρικής σφάλματος

ώστε οι αλγόριθμοι να μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά.

Για να αξιολογηθεί ένας αλγόριθμος με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, θα πρέπει να

μετασχηματιστεί πρώτα το ένα από τα δύο 3Δ νέφη σημείων που ορίζουν το πρόβλημα

με τον μετασχηματισμό του προβλήματος, και μετά να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος ταυ-
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τοποίησης στα δύο αυτά νέφη 3Δ σημείων. ΄Οταν κάποιος αλγόριθμος αξιολογηθεί

σε αυτά τα προβλήματα, τότε θα προκύψει ως αποτέλεσμα ένας μετασχηματισμός που

ιδανικά θα πρέπει να είναι μια πολύ καλή προσέγγισή του αρχικού μετασχηματισμού

του προβλήματος ταυτοποίησης. Για να μετρηθεί το πόσο καλή προσέγγιση δίνει ο

μετασχηματισμός που προκύπτει από τον αλγόριθμο ταυτοποίησης, ένας τρόπος είναι

να μετασχηματιστεί και το πρώτο 3Δ νέφος σημείων του προβλήματος (ή αυτό που

ακόμα δεν έχει μετασχηματιστεί), ώστε να συμπέσει κοντά στο προηγούμενο 3Δ νέ-

φος σημείων. ΄Επειτα, το απόλυτο σφάλμα μπορεί να υπολογιστεί ως η μέση απόσταση

των ταυτοποιημένων σημείων, όπως προκύπτουν από τον μετασχηματισμό ταυτοποίησης

και τον μετασχηματισμό του προβλήματος αντίστοιχα. Για να μείνει η μετρική απαράλ-

λακτη σε διαφορετικές κλίμακες (π.χ. 3Δ νέφος σημείων με περισσότερα σημεία να

δίνει μεγαλύτερο απολυτό σφάλμα), η απόσταση κανονικοποιείται, διαιρώντας με την

μέση απόσταση που προκύπτει από το κάθε σημείο του νέφους με το κεντροειδές του

νέφους (Mahalanobis distance). Ο υπολογισμός του απολυτού σφάλματος δίνεται από

την σχέση 9, η οποία είναι αδιάστατη. Στην σχέση αυτή, όπου P,G είναι τα σύνολα

3Δ νεφών σημείων του μετασχηματισμού του προβλήματος και ο μετασχηματισμός που

προκύπτει από την λύση του προβλήματος ταυτοποίησης αντίστοιχα.

δ(P,G) =

∑n
i=0

||pi−gi||2
||pi−p̄||2

n
(9)

Το σφάλμα που προκύπτει είναι αδιάστατο και ναι μεν είναι αντικειμενικό, οπότε μπορούν

άνετα δύο ή περισσότερες μέθοδοι ταυτοποίησης να αξιολογηθούν, αλλά διαισθητικά

δεν μπορεί να υποδείξει το κατά πόσο η μέθοδος ταυτοποίησης αποδίδει σε σχέση με

την εφαρμογή ενός καθαρά τυχαίου μετασχηματισμού. Τροποποιώντας την εξίσωση 9,

προκύπτει η εξίσωση 10, η οποία μετράει την ποσοστιαία απόδοση του μετασχηματισμού.

Η εξίσωση αυτή προκύπτει από τον λόγο της διαφοράς των σφαλμάτων του αλγόριθμου

ταυτοποίησης που αξιολογείται και του σφάλματος του αμετατόπιστου νέφους, ως προς

το σφάλμα το μετασχηματισμού όπως δίδεται από το πρόβλημά ταυτοποίησης (baseline).

Performance = 100 ·

∑n
i=0

(
||∥αi−τi||2∥
||∥αi−ᾱ||∥2 − ||∥ρi−τi||2∥

||∥ρi−ρ̄||∥2

)
∑n

i=0
||∥αi−τi||2∥
||∥αi−ᾱ||∥2

(10)
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Στο επόμενο κεφάλαιο θα δοκιμαστεί η αξιολόγηση διάφορων αλγορίθμων ταυτοποίησης

(αδρής και ακριβούς) χρησιμοποιώντας αυτές τις μετρικές σφάλματος και απόδοσης σε

μεγάλο σύνολο προβλημάτων, όπως αυτά περιγράφηκαν στο παρόν κεφάλαιο.

4 Εφαρμογή της Μεθόδου

Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου αξιολόγησης των αλγορίθμων ταυτοποίησης έγινε στην

γλώσσα προγραμματισμού python με την χρήση των βιβλιοθηκών Point cloud library

(PCL) [1], που περιέχει σχεδόν όλες τις υλοποιήσεις των επιμέρους μεθόδων αναζήτησης

σημείων σημαντικότητας, περιγραφής τοπολογίας περιοχής και υλοποίησης στρατηγικών

εύρεσης αντιστοιχιών. Παράλληλα, η PCL περιέχει πληθώρα παραλλαγών της μεθό-

δου Iterative Closest Point (ICP + Variants) που χρησιμοποιούνται στην αδρή ταυ-

τοποίησης σημείων. Για την φόρτωση και την 3Δ οπτικοποίηση των 3Δ νεφών σημείων

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Open3D [54]. Για την υλοποίηση των μετρικών, για

μετατροπές διανυσμάτων, διανυσματικές πράξεις κλπ, χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη

NumPy, ενώ τέλος για την αναπαράσταση των αποτελεσμάτων σε διαγράμματα χρησι-

μοποιήθηκε η βιβλιοθήκη Matplotlib. Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο αυτό καθεαυτό, η

λειτουργία του είναι επαναληπτική και αξιολογεί τις μεθόδους στο κάθε πρόβλημα από τη

λίστα προβλημάτων ταυτοποίησης. Πριν την εκκίνηση του προγράμματος αξιολόγησης,

το πρόγραμμα θα πρέπει να παραμετροποιηθεί κατάλληλα. Αφού πρώτα επιλεχθούν και

προστεθούν οι μέθοδοι ταυτοποίησης προς αξιολόγηση χειροκίνητα, προστίθεται οι διευ-

θύνσεις των αρχείων CSV που περιέχουν τα προβλήματα (τα ονόματα αρχείων 3Δ νεφών

σημείων ανά ζεύγη και τον ανηγμένο πίνακα μετασχηματισμού). Αφού το πρόγραμμα

αξιολόγησης εκκινήσει, θα καλέσει μια συνάρτηση που ”φορτώνει” τα στοιχεία των

γραμμών του πρώτου αρχείου με προβλήματα ταυτοποίησης (CSV), επιστρέφει διανύσ-

ματα με τις ονομασίες των αρχείων 3Δ νεφών σημείων ανά ζευγη (2xn), τους πίνακες

μετασχηματισμού, αλλά και το ποσοστό επικάλυψης του ζεύγους των νεφών. ΄Επειτα,

το δεύτερο αρχείο μετασχηματίζεται, αμέσως μετά ενεργοποιούνται οι συναρτήσεις με
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τις μεθόδους ταυτοποίησης, όπου η κάθε μια από αυτές επιστρέφει ένα πίνακα μετασχη-

ματισμού. Κατόπιν, το πρώτο νέφος μετασχηματίζεται βάσει του μετασχηματισμού που

προκύπτει από την κάθε μέθοδο και οι μετρικές καλούνται για να αξιολογήσουν το

σφάλμα και την απόδοση της κάθε μεθόδου. Τέλος, τα αποτελέσματα αποθηκεύονται

σε αρχείο τύπου CSV για περαιτέρω επεξεργασία, ενώ το πρόγραμμα αξιολόγησης ξεκ-

ινά από την αρχή για το επόμενο πρόβλημα ταυτοποίησης. Μόλις όλα τα προβλήματα

ταυτοποίησης ολοκληρωθούν από τη λίστα του συγκεκριμένου αρχείο, φορτώνεται το

επόμενο αρχείο προβλημάτων ταυτοποίησης κ.ο.κ..

Στο ίδιο μοτίβο, για την επισκόπηση των αποτελεσμάτων, τα αρχεία ”φορτώνονται”

για κάθε διαφορετικό σύνολο προβλημάτων και στο κάθε σύνολο υπολογίζεται η μέση

τιμή του χρόνου επίλυσης και η τυπική απόκλιση, η μέση τιμή του απολύτου σφάλματος

και η τυπική του απόκλισή του, ενώ τέλος υπολογίζονται η συνολική μέση τιμή και η

συνολική τυπική απόκλιση για τον χρόνο εκτέλεσης αλλά και για το απόλυτο σφάλμα

για όλες τις μεθόδους ταυτοποίησης. Σε ό,τι αφορά την μετρική απόδοσης, αναπαρίσ-

τανται τα ιστογράμματα της κάθε μεθόδου για τη διαισθητική σύγκριση τους, ενώ στη

συνέχεια με βάση όλα τα δεδομένα μπορεί να γίνει στατιστική ανάλυση της σημαντικότη-

τας των αποτελεσμάτων με διάφορες μεθόδους. Τέτοιες μέθοδοι μπορεί να είναι τύπου

ANOVA στην περίπτωσή που τα δεδομένα είναι κανονικά κατανεμημένα ή ακόμα και μη

παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι.

4.1 Αδρή ταυτοποίηση

Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αξιολόγησης αλγορίθμων αδρής ταυτοποίησης 3Δ

νεφών σημείων, δύο διαφορετικοί αλγόριθμοι δοκιμάστηκαν σε σύνολο 1300 προβλη-

μάτων ταυτοποίησης (με μέσο αριθμό σημείων ανά 3Δ νέφος τα 100.000 σημεία). ΄Οπως

αναφέρθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης αποτελούνται από

επιμέρους μεθόδους όπως παρατίθεται στο σχήμα 9. Για να είναι, λοιπόν, η σύγκριση

των δύο αλγορίθμων δίκαιη, και να να εξαχθούν εμφανή αποτελέσματα/συμπεράσματα
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κατά την σύγκριση των δύο μεθόδων, οι επιμέρους μέθοδοι του εντοπισμού και περι-

γραφής τοπολογίας περιοχής σημείων σημαντικότητας κρατήθηκε κοινή. Οι αλγόριθμοι

αξιολογήθηκαν μόνο ως προς την στρατηγική εύρεσης αντιστοιχιών μεταξύ των κοινών

σημείων των 3Δ νεφών, καθώς και ως προς την ταχύτητα εύρεσης προσεγγιστικού

μετασχηματισμού.

Σε κάθε επανάληψη τα 3Δ νέφη σημείων προεπεξεργάστηκαν με φίλτρα υπο-δειγματοληψίας

(undersampling) και απόρριψης ακραίων σημείων (oulier rejection). Η μέθοδος Fast

Point Feature Histograms (FPFH) [55] χρησιμοποιήθηκε και στους δύο αλγορίθμους

για την εύρεση σημείων σημαντικότητας και περιγραφής τοπολογίας περιοχής. Οι στρατηγικές

εντοπισμού αντιστοιχιών που αξιολογήθηκαν είναι η Teaser++ [56] και η Fast Global

Registration Method (FGR) [57].

Η μέθοδος Teaser++ (2019) ανήκει στης μεθόδους που προσφέρουν γρήγορη, στιβαρή,

και πιστοποιημένη ταυτοποίηση νεφών σημείων, αναζητώντας άκαμπτους μετασχημα-

τισμούς από αντιστοιχίες σημείων που μπορεί να εμπεριέχουν ένα μεγάλο αριθμό λαν-

θανουσών αντιστοιχιών. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην αποσύζευξη του εκ-

τιμώμενου μετασχηματισμού ταυτοποίησης, στην εκτίμησή της περιστροφής και της μετά-

θεσης και (προαιρετικά) της αλλαγής κλίμακας, αντιμετωπίζοντάς τα ως ξεχωριστά προβ-

λήματα, τα οποία προσεγγίζονται μέσω της μεθόδου των ατελών ελαχίστων τετραγώνων

/ truncated least squares (TLS). Η δεύτερη μέθοδος προς αξιολόγηση, είναι η μέθοδος

FGR που είναι μέρος της βιβλιοθήκης PCL. Παρουσιάστηκε από τον Zhou [ref] το

2016. Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει την εύρεση σωστών αντιστοιχιών, βελτιστοποιών-

τας μια αντικειμενική συνάρτηση ευθυγράμμισης υποψήφιων σημείων που εντοπίζονται

στις μερικώς επικαλυπτόμενες επιφάνειες που ορίζονται από τα προς ταυτοποίηση 3Δ

νέφη σημείων.

Οι δύο μέθοδοι δοκιμάστηκαν σε 1300 προβλήματα ταυτοποίησης σύμφωνα με το

πρωτόκολλο που περιγράφηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Στο διάγραμμα 15 οι μέθοδοι

συγκρίνονται ως προς τον χρόνο εύρεσης του μετασχηματισμού (1η σειρά) και ως προς
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το απόλυτο σφάλμα που προκύπτει από την κάθε μέθοδο.

Εικόνα 15: Αποτελέσματα αξιολόγησης αλγορίθμων ταυτοποίησης σε δεκατρείς διαφορε-

τικές ομάδες των 100 προβλημάτων έκαστη. Πρώτη σειρά: χρόνος εκτέλεσης για τις

μεθόδους Teaser++ και Fast Global Registration. Δεύτερη σειρά απόλυτο σφάλμα της

κάθε μεθόδου.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο εύρεσης του μετασχηματισμού ταυτοποίησης η μέθοδος

Teaser++ είναι σαφώς πιο γρήγορη και πιο πιο συμπαγής ανεξάρτητα από τα δεκα-

τρία διαφορετικά σύνολα 3Δ νεφών σημείων που καλείται να ταυτοποιήσει. Αντίθετα,

η μέθοδος FGR είναι κατά μέσο όρο πιο αργή, ενώ φαίνεται να υπάρχει μια εξάρτηση

μεταξύ του χρόνου εύρεσης μετασχηματισμού ταυτοποίησης και το είδος του 3Δ σημείων

προς ταυτοποίηση, αφού σε διάφορες ομάδες 3Δ νεφών σημείων η μέθοδος αυξάνει τον

χρόνο εύρεσης λύσης ως και μια τάξη μεγέθους.

Στην 2η σειρά του διαγράμματος 15 αποτυπώνεται η ακρίβεια των δύο μεθόδων στην

κάθε ομάδα προβλημάτων ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων. Η μέθοδος Teaser++

φαίνεται να έχει καλύτερη ακρίβεια από την FGR αν και κοινό χαρακτηριστικό στις
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δύο μεθόδους είναι η ύπαρξη λύσεων ακραίων τιμών με μεγάλο σφάλμα (outliers), αν

και ο αριθμός τους σε σχέση με το σύνολο των προβλημάτων δεν είναι μεγάλος (5̔%).

Μοναδική εξαίρεση στα παραπάνω είναι η ομάδα προβλημάτων ”box” που αφορά σε

προβλήματα ταυτοποίησης από νέφη 3Δ σημείων που περιγράφουν επιφάνειές με πολύ

λίγα χαρακτηριστικά (είναι μέρος του Planetary Emulation Dataset). Σημειώνεται ότι

και οι δύο μέθοδοι δυσκολεύονται να παράξουν μετασχηματισμούς ταυτοποίησης που να

δίνουν μικρό απόλυτο σφάλμα, αλλά και πάλι η μέθοδος Teaser++ φαίνεται να υπερτερεί

έναντι της FGR.

Εικόνα 16: Ιστογράμματα ποσοστιαίας απόδοσης των μεθόδων Teaser++ και Fast

Global Registration. Και στα δύο ιστογράμματα εμφανίζεται μόνο τα ποσοστα από-

δοσης απο 95% και πανω.

Η συνολική απόδοση της κάθε μεθόδου μπορεί να αποτυπωθεί καλύτερα με τα ισ-

τογράμματα του διαγράμματος 16. Ο οριζόντιος άξονας ποσοστιαίας απόδοσης των ισ-

τογραμμάτων έχει αποκοπεί για τιμές μικρότερες του 80% (outliers), αφού δεν έχει νόημα

να υποτεθεί ασφαλής ταυτοποίηση με τόσο χαμηλή απόδοση. Η μέθοδος Teaser++

εμφανίζει κορυφή κοντά στο 99.5%, με πλήρες πλάτος στο μισό μέγιστο - FWHM

(±0.5%) σε άνω του 60% των προβλημάτων. Αντίθετα, η μέθοδος FGR εμφανίζει

πολύ πιο πλατύ και ακανόνιστο FWHM (Full Width at Half Maximum) ενδεικτικό της

φτωχής σοβαρότητας της μεθόδου. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και στατιστικά μέσω

μη παραμετρικής ανάλυσης των δύο μεθόδων με χρήση του Wilcoxon Rank Sum Test,
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καθώς από την φύση των δεδομένων δεν μπορεί να υποτεθεί ότι ακολουθούν κανονική

κατανομή. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα απέτυχαν να δείξουν κανονικότητα στα τεστ

κανονικής κατανομής Dagostini-Pearson και Zack-Berra. Η μη παραμετρική ανάλυση

έδειξε στατιστική σημαντικότητα με p < 0.001% για τη Teaser++ έναντι της FGR,

επιβεβαιώνοντας και το ποιοτικό αποτέλεσμα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα διαγράμ-

ματα.

4.2 Ακριβής Ταυτοποίησή

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου επιλογής και αξιολόγησης αλγορίθμων

ακριβούς ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων, επιλέχθηκαν προς αξιολόγηση δύο μέθοδοι

που δοκιμάστηκαν σε 1300 προβλήματα ακριβούς ταυτοποίησης, προερχόμενα από το ίδιο

σύνολο καταγραφών 3Δ νεφών σημείων, όπως περιγράφηκε για την αδρή ταυτοποίηση

αλλά και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα κε-

φάλαια, η ακριβής ταυτοποίηση είναι προαιρετικό βήμα στη διαδικασία ταυτοποίησης 3Δ

νεφών σημείων και προϋποθέτει την ύπαρξη μιας επιτυχημένης αδρής ταυτοποίησης πριν

την εκκίνηση της ακριβούς ταυτοποίησης. Στην περίπτωση του πρωτοκόλλου επιλογής,

το βήμα της αδρής ταυτοποίησης εξομοιώνεται από ένα μετασχηματισμό που μετασχη-

ματίζει τυχαία το ένα από τα δύο ζεύγη 3Δ νεφών σημείων σε ένα πάρα πολύ μικρό

βαθμό.

Η κύρια μέθοδος ακριβούς ταυτοποίησης λέγεται ICP (Iterative Closest Point) και εί-

ναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για ταυτοποίηση τέτοιου τύπου.

΄Ομως, διάφορες παραλλαγές της μεθόδου έχουν προκύψει εστιάζοντας κυρίως στην

βελτίωση της σε σχέση με ταχύτητα σύγκλισης, ώστε να παράγεται η καλύτερη δυνατή

ταυτοποίηση με τον μικρότερο δυνατό αριθμό επαναλήψεων. Στην παρούσα εφαρμογή

του πρωτοκόλλου, αξιολογήθηκαν η Point to Point ICP [36] και η Point to Plane

ICP [58] (εφεξής point ICP και Plane ICP). Η κύρια διαφορά των μεθόδων αυτών

άφορα κυρίως στο είδος της αντικειμενικής συνάρτησης που καλούνται να ελαχιστοποιή-
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σουν. Αν για δύο 3Δ νέφη σημείων P,Q υπάρχει σύνολο αντιστοιχιών K={(p,q)}, τότε

μπορεί να βρεθεί επαναληπτικά ένας μετασχηματισμός Τ που ορίζεται από το Κ και

ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση Ε(Τ). Η αντικειμενική συνάρτηση για τον

αλγόριθμο point ICP ορίζεται ως:

E(T ) =
∑

(p,q)∈K

||p− Tq||2 (11)

Αντίθετα, η μέθοδος plane ICP χρησιμοποιεί μια διαφορετική αντικειμενική συνάρτηση

βασισμένη σε ελαχιστοποίηση εσωτερικού γινομένου (αντιστοιχεί στην καθετότητα δι-

ανυσμάτων που ορίζονται από επιφάνειες).

E(T ) =
∑

(p,q)∈K

((p− Tq) · np)
2 (12)

΄Οπως και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, οι μέθοδοι αξιολογήθηκαν σε 1300 προβλή-

ματα προερχόμενα από 13 ξεχωριστές καταγραφές 3Δ νεφών σημείων. Μετρήθηκε ο

χρόνος εκτέλεσης της μεθόδου σε κάθε πρόβλημα, το απόλυτο σφάλμα που προέκυπτε

και η απόδοση της μεθόδου. Σε ό,τι αφορά στα προς ταυτοποίηση 3Δ νέφη σημείων δεν

υπήρξε καμία προ-επεξεργασία. Οι επαναληπτικές μέθοδοι ICP έχουν μελετηθεί αναλυ-

τικά στη βιβλιογραφία, και σε γενικές γραμμές παρουσιάζουν όλες καλά αποτελέσματα.

Προκειμένου λοιπόν να έχει νόημα μια σύγκριση μεταξύ δύο παραλλαγών της ICP, ο

μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων - που είναι το κριτήριο τερματισμού της ICP -

κρατήθηκε σχετικά μικρός (30 επαναλήψεις) και για τις δύο μεθόδους. Με αυτόν τον

τρόπο, μέσα μέσα σε λίγες επαναλήψεις, τυχόν διαφορές ως προς την σύγκλιση των

μεθόδων θα μπορούσαν να αποτυπωθούν στις μετρήσεις σφάλματος. Στο διάγραμμα 17

στην πρώτη σειρά παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος εκτέλεσης και η διακύμανσή του σε

κάθε ξεχωριστή καταγραφή. Εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο χρόνος εκτέλεσης και

οι διακυμάνσεις του έχουν σχεδόν ίδιες τιμές για τις δύο μεθόδους. Αυτό είναι απόλυτα

φυσικό καθώς μιλάμε για επαναληπτικές μεθόδους με κριτήριο σύγκλισης τον μέγιστο

αριθμό επαναλήψεων (30 επαναλήψεις σε όλες τις περιπτώσεις). Βεβαία, παρουσιάζονται

μικρές διακυμάνσεις στον χρόνο εκτέλεσης που μπορεί να οφείλεται κυρίως στον χρόνο

υπολογισμού της L2 νόρμας και του υπολογισμού του εσωτερικού γινομένου για την
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Εικόνα 17: Αποτελεσματα αξιολογησης αλγορίθμων ταυτοποίησης σε δεκατρει διαφορε-

τικες ομαδες των 100 προβληματων έκαστη. Πρώτη σειρά: χρονος εκτελεσης για τις

μεθοδους Pont to Point ICP και Point to Plane ICP. Δευτερη σειρά απολυτο σφάλμα

της καθε μεθοδου.

point ICP και την plane ICP αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στις μετρήσεις απόλυτου σφάλ-

ματος που αποτυπώνονται στην δεύτερη σειρά του διαγράμματος 17, εκ πρώτης όψεως

φαίνεται ότι η μέθοδος point ICP έχει χαμηλότερους μέσους όρους σφάλματος ανά

ομάδα προβλημάτων ταυτοποίησης. Ταυτόχρονα φαίνεται να έχει πολύ μεγάλο αριθμό

ακραίων τιμών σφαλμάτων (outliers). Το γεγονός αυτό κάνει δύσκολη την εξαγωγή ασ-

φαλούς αξιολόγησης των δύο μεθόδων. Βέβαια, το διάγραμμα αυτό, έχει χρησιμότητα

όσον αφορά στην πρακτική σύγκριση των δύο μεθόδων μεταξύ των ομάδων προβλη-

μάτων ταυτοποίησης. Φαίνεται και πάλι καθαρά ότι τα προβλήματα που προέρχονται από

το σύνολο 3Δ καταγραφών Planetary Emulation παρουσιάζει και στις δυο μεθόδους

μεγάλα σφάλματα και μεγάλους χρόνους εκτέλεσης των επαναληπτικών βημάτων.

Υπολογίζοντας την μετρική απόδοσης της κάθε μεθόδου και αναπαριστώντας τις ως

ιστογράμματα γίνεται πιο εύκολη η αξιολόγηση, καθώς και να εξαχθούν συμπεράσ-

ματα για την συνολική αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου. Μιας και οι μέθοδοι
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Εικόνα 18: Ιστογράμματα ποσοστιαίας απόδοσης των μεθόδων Point to PointICP και

Point to Plane ICP. Και στα δύο ιστογράμματα εμφανίζεται μόνο τα ποσοτα απόδοσης

απο 95% και πανω.

ακριβούς ταυτοποίησης παράγουν σχετικά μικρά σφάλματα, η ποσοστιαία απόδοση που

προκύπτει θα είναι πολύ κοντά στο 100%. Παρατηρώντας όμως τα ιστογράμματα, δι-

αισθητικά αποτυπώνεται ότι η μέθοδος έχει καλύτερη απόδοση με στενότερο FWHM.

Αυτό επιβεβαιώνεται και στατιστικά από τοWicloxon Rank Sum test που δίνει στατισ-

τική σημαντικότητα της plane ICP έναντι της point ICP με p¡ 0.001. Επίσης, το

αποτέλεσμα αυτό, επιβεβαιώνει και την βιβλιογραφία, όπου οι μέθοδος plane ICP φαίνε-

ται να συγκλίνει γρηγορότερα [59]. Συμπερασματικά, για την περίπτωση της συγ-

κεκριμένης αξιολόγησης που ο αριθμός των επαναλήψεων κρατείται σταθερός, αναμένε-

ται ότι η plane ICP θα αποδώσει περισσότερες φορές καλύτερα σε σχέση με την point

ICP εφόσον η πρώτη συγκλίνει γρηγορότερα.
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5 Μελλοντικές Προεκτάσεις

΄Οπως φάνηκε από το προηγούμενο κεφάλαιο, η προτεινόμενη μέθοδος αμερόληπτης

αξιολόγησης αλγορίθμων ταυτοποίησης είναι ικανή να συγκρίνει αλγορίθμους, να τους

αξιολογεί με ορθό τρόπο, αλλά και να αναδεικνύει τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία τους

σε σχέση με τα σύνολα 3Δ νεφών σημείων που καλούνται να ταυτοποιήσουν. ΄Ομως, η

συνεχής ανάπτυξη νέων μεθόδων ταυτοποίησης, η ζήτηση και η ανάγκη συλλογής όλο

περισσότερων και πολυπλοκότερων 3Δ νεφών σημείων, καθώς και η ανάπτυξη νέων,

πιο συγχρόνων τεχνολογιών καταγραφής, θα δυσχεράνει το έργο αξιολόγησης και επι-

λογής αλγορίθμων ταυτοποίησης. Η μελλοντική βελτίωση ενός πρωτοκόλλου επιλογής

αλγορίθμων ταυτοποίησης, θα μπορούσε να αναπτυχθεί με δύο κυρίως τρόπους: α) Την

αυτοματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των μεθόδων μέσω αρχείων ρυθμίσεων

(configuration files) και β) την βελτιστοποίηση επιλογής κατάλληλης μεθόδου βάση δι-

αφόρων παραμέτρων. Στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου θα αναλυθούν πιθανές προσ-

εγγίσεις στη βάση των ανωτέρω προτεινόμενων λύσεων.

΄Ηδη, η μέθοδος PCL περιέχει ένα μεγάλο μέρος υλοποιήσεων και των τριών υπ-

ομεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εύρεση μετασχηματισμών ταυτοποίησης. Θα

μπορούσε να υπάρξει η διαδικασία επιλογής αλγορίθμων ταυτοποίησης μέσω ενός πρω-

τοκόλλου που να ρυθμίζεται από ένα αρχείο παραμετροποίησης (configuration file), ώστε

βάσει αυτών των ρυθμίσεων, να επιλέγονται δυναμικά οι μέθοδοι/υπομέθοδοι προς αξι-

ολόγηση, καθώς και τα φίλτρα προεπεξεργασίας των 3Δ νεφών σημείων. Αυτό θα έχει

ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση αξιολόγησης αλγορίθμων όταν η αυτοματοποίηση αυτή

είναι συνδεδεμένη με το πρωτόκολλο αξιολόγησης, όπως περιγράφηκε στα προηγού-

μενα κεφάλαια. Μια τέτοια υλοποίηση θα μπορούσε να είναι παραλλαγή της Tigris [60],

όπου σχεδόν όλες οι συναρτήσεις της PCL που αφορούν στην διαδικασία ταυτοποίησης,

μπορούν να παραμετροποιηθούν μέσω ενός και μόνο αρχείου (Εικόνα 19)

΄Οπως φαίνεται και στο διάγραμμα της Εικόνας 19, ο μετασχηματισμός που προκύπτει

μπορεί να αξιολογηθεί βάσει των μετρικών που περιγράφηκαν στην παρούσα εργασία.
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Εικόνα 19: Διαγραμμα ροής εργαλειοθήκης δομησης αλγορίθμων τσυτοποίησης

TIGRIS.

Βέβαια, το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να μπορούν να

προστεθούν νέες μέθοδοι ταυτοποίησης, εκτός των υλοποιήσεων της PCL (η μέθοδος

Teaser για παράδειγμα δεν είναι ενσωματωμένη στη βιβλιοθήκη της PCL, ενώ η FGR

είναι). ΄Ενας άλλος περιορισμός που θα πρέπει να ξεπεραστεί αν υιοθετηθεί μια τέτοια

κατεύθυνση, είναι και η προτυποποίηση των δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν από την κάθε μέθοδο, ώστε να αξιολογηθούν από το πρωτόκολλο αξιολόγησης.

Αυτό συμβαίνει καθώς δεν υπάρχει πάντα συμβατότητα ως προς το τύπο και την δομή

των δεδομένων. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης δεν έχουν αναπ-

τυχθεί ώστε να δέχονται δεδομένα 3Δ νεφών σημείων κάποιου συγκεκριμένου προτύπου

κι έτσι θα πρέπει να δοθεί ειδική μέριμνα και σε αυτό ώστε είτε αυτοματοποιημένα να

γίνεται η μετατροπή των δεδομένων είτε χειροκίνητα από τον χρήστη με κατάλληλη

επεξεργασίά του αρχείο παραμετροποίησης. Τέλος, εκτός από το πρωτόκολλο Tigris,

άλλες εργαλειοθήκες ταυτοποίησης 3Δ νεφών σημείων θα μπορούσαν να χρησιμοποι-

ηθούν για τον ίδιο σκοπό όπως για παράδειγμα η openGR (Open Global Registration)

και η 3D Registration toolbox [61]. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως θα πρέπει να ισχύουν

οι προαναφερθέντες περιορισμοί και προϋποθέσεις για την επιτυχημένη χρήση τους στην

αξιολόγηση και στην αμερόληπτη επιλογή αλγορίθμων ταυτοποίησης.

Πέρα από την αυτοματοποίηση του πρωτοκόλλου αμερόληπτης επιλογής μέσω ερ-

γαλειοθηκών ανάπτυξης αλγορίθμων ταυτοποίησης, μπορούν να προστεθούν περισσότερες

παράμετροι στην διαδικασία αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορούν να προστεθούν συγ-

κεκριμένοι περιορισμοί από τον χρήστη. Επίσης, ο χώρος των λύσεων μπορεί να μεγαλώ-

σει λόγω των διαφορετικών συνόλων 3Δ νεφών σημείων που μπορούν να προστεθούν

στο πρωτόκολλο επιλογής λόγω της ανάπτυξής νέων τεχνολογιών καταγραφής, νέων
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τύπων δεδομένων κ.α. Υπό αυτές τις συνθήκες η απόδοση μια μεθόδου θα μπορεί να

εκφραστεί συναρτήσει του είδους των περιορισμών που θέτει ο χρήστης για την επιλογή

αλγορίθμου, το είδος τον δεδομένων που καλείται να λύσει, και το εύρος των διάφορων

υπομεθόδων που μπορούν να συνδυαστούν ώστε να εκφραστεί η τελική απόδοση. ΄Ολα

τα παραπάνω, δημιουργούν ένα πλέγμα αποδόσεων στο οποίο αναζητείται η μέθοδος με

την βέλτιστη απόδοσή (Εικόνα 20).

Εικόνα 20: Γραφική αναπαράσταση ενος πιθανου χωρου αναζήτησης βελτιστου αλγο-

ρίθμου ταυτοποίησης.

Για να βρεθεί η μέγιστη απόδοση πρέπει, είτε να δοκιμαστούν όλες οι μέθοδοι που

μπορεί να προκύψουν, σε σχέση με όλα τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης και σε σχέση

με όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από τα σύνολα 3Δ νεφών σημείων, είτε να

αναπτυχθούν μέθοδοι αναζήτησης που να επιλέγουν αυτόματα τον καλύτερο αλγόριθμο

ταυτοποίησης με βάση τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης και με βάση των τύπο των 3Δ

δεδομένων.
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6 Επίλογος/Συμπέρασμα

Στην παρούσα εργασία αναδείχτηκε η σημασία των 3Δ νεφών σημείων και ο ρόλος που

παίζουν στην εξέλιξη των επιστήμων και της τεχνολογίας. Περιγράφηκαν οι διάφορες

τεχνολογίες / τεχνικές καταγραφής 3Δ νεφών σημείων και αναδείχτηκε το πρόβλημα

της ταυτοποίησης. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πληθώρα αλγορίθμων και υπομεθόδων

που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια και αποσκοπούν στην επίλυση του εν λόγω

προβλήματος. Κατόπιν, αναδείχτηκε το ζήτημα της κατάλληλης επιλογής αλγορίθμου

ταυτοποίησης, και αναλύθηκαν οι λόγοι για τους οποίους οι αλγόριθμοι που αναπτύσ-

σονται μπορεί να αξιολογηθούν μεροληπτικά σε πολλές περιπτώσεις αξιολόγησης. Στη

συνέχεια, τέθηκαν οι βάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αμερόληπτης επι-

λογής, και περιγράφηκε το υπερσύνολο των επιμέρους συνόλων 3Δ νεφών σημείων,

μέσα από τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν πολυποίκιλα προβλήματα ταυτοποίησης

που μπορούν να οδηγήσουν σε αντικειμενική αξιολόγηση των αλγορίθμων. Επιπλέον,

παρουσιάστηκαν δύο μετρικές για την αξιολόγηση των αλγορίθμων που επίσης πληρούν

τα κριτήρια αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. ΄Επειτα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή

του πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση και αμερόληπτη επιλογή αλγορίθμων αδρής και

ακριβούς ταυτοποίησης.

Σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου στην επιλογή αλγορίθμων αδρής ταυ-

τοποίησης, αξιολογήθηκαν οι μέθοδοι Teaser++ και Fast Global Registration (FGR)

σε ένα σύνολο 1300 προβλημάτων αδρής ταυτοποίησης έκαστη, προερχόμενα από ένα

πολυποίκιλο σύνολο δεκατριών καταγραφών 3Δ νεφών σημείων. Η μέθοδος Teaser++

αξιολογήθηκε ως υπέρτερη με βάση την μέση ταχύτητα εκτέλεσης, αλλά και σε μέση

απόλυτη ακρίβεια έναντι της FGR. Σε ό,τι αφορά στην απόδοση, η ανωτερότητα της

Teaser++ επιβεβαιώθηκε και στατιστικά μέσω Wilcoxon Rank Sum test με p<0.001.

Στο ίδιο μοτίβο, αξιολογήθηκαν οι επαναληπτικές μέθοδοι Point to Point ICP και Point

to Plane ICPse σε σύνολο επίσης 1300 προβλημάτων. Αν και οι δύο αυτές παραλλαγές

της μεθόδου ICP είναι παρόμοιες και είναι δύσκολο να αναδειχθούν οι οποίες διαφορές
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τους, επιλέχθηκε μικρός αριθμός επαναλήψεων ως κριτήριο σύγκλισης, ώστε οι διάφορές

τους ως προς το προκύπτον σφάλμα να γίνουν περισσότερο εμφανείς. Η ανωτερότητα

της Point to Plane ICP επιβεβαιώθηκε στατιστικά μέσω Wilcoxon Rank Sum test με

p<0.001.

Τέλος, αναφέρθηκαν εκτενώς πιθανοί περιορισμοί του πρωτοκόλλου που παρουσιάστηκε

και αναφέρθηκαν αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να ξεπερασ-

τούν, ώστε η μέθοδος να αναπτυχθεί μελλοντικά σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο

πρωτόκολλο αμερόληπτης επιλογής βάσει κριτηρίων που θα μπορούν να τεθούν από

τον χρήστη.
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