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Το πρόβληµα
Το πρόβληµα που καλείται ο υποψήφιος διδάκτορας να επιλύσει είναι η εξαγωγή
χαρακτηριστικών (feature extraction) από ένα 3∆ αντικείµενο, τα οποία θα είναι
κατάλληλα για επεξεργασία µε σχεδιαστικές εφαρµογές (CAD). Η εξαγωγή των
χαρακτηριστικών γίνεται απευθείας από το νέφος σηµείων που περιγράφει το 3∆
αντικείµενο, και το οποίο έχει παραχθεί από τη σάρωση του αντικειµένου µε 3∆ σαρωτή
laser ή κάποια παρόµοια τεχνική. Σκοπός είναι η δηµιουργία ενός CAD µοντέλου το
οποίο θα µπορεί να τροποποιείται ή να επανασχεδιαστεί και θα περιγράφει µε ακρίβεια
τη δοµή και την τοπολογία του νέφους σηµείων.

Προηγούµενες περίοδοι
Στο παρελθόν είχαν µελετηθεί µέθοδοι ανάστροφης µηχανικής (reverse engineering) που
έχουν αναπτυχθεί για διάφορες εφαρµογές και τα διάφορα είδη αναπαράστασης που
χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση 3∆ µοντέλων. Πιο διεξοδικά µελετήθηκε η
µέθοδος των Wu, Wong, Loh και Zhang [1], η οποία και υλοποιήθηκε. Μεταξύ άλλων
παρατηρήθηκε ότι η µέθοδος αυτή είναι αρκετά ευαίσθητη στην διάταξη των σηµείων
του νέφους, και τα αποτελέσµατα που δίνει αποκλίνουν από τα επιθυµητά όταν το νέφος
σηµείων δεν είναι αρκετά πυκνό σε όλη του την επιφάνεια. Οι δοκιµές της µεθόδου
έγιναν µε νέφη σηµείων της Cyberware [2].
Στη συνέχεια ο υποψήφιος ανέπτυξε µια νέα µέθοδο για την εξαγωγή των
χαρακτηριστικών από το νέφος σηµείων, η οποία επίσης χρησιµοποιεί εγκάρσιες τοµές
για να χωρίσει το 3∆ νέφος σηµείων σε λεπτές φέτες που µπορούν να θεωρηθούν ως
ξεχωριστά 2∆ νέφη σηµείων. Για κάθε φέτα υπολογίστηκε το κυρτό περίβληµα (Convex
Hull) [3] των σηµείων, και για κάθε ευθύγραµµο τµήµα του κυρτού περιβλήµατος
ορίστηκε µια περιοχή στην οποία ανήκουν τα πιο κοντινά σηµεία στο ευθύγραµµο τµήµα
αυτό. Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών σηµείων (feature points) της φέτας
υπολογίστηκε για κάθε περιοχή το δικό της κυρτό περίβληµα, και συνδυάστηκαν τα
ευθύγραµµα τµήµατα του αρχικού περιβλήµατος µε αυτά των επιµέρους περιοχών, ώστε
να προκύψει ένα πολύγωνο το οποίο βρίσκεται κοντά στα σηµεία της φέτας σε αρκετές
περιοχές. Για να πλησιάσει το πολύγωνο τα σηµεία σε όλες τις περιοχές υπολογίστηκαν
εκ νέου οι περιοχές για κάθε τµήµα το πολυγώνου και εφαρµόστηκε η µέθοδος
επαναληπτικά, έως ότου όλες οι περιοχές της φέτας να περιγράφονται επαρκώς τα
σηµεία που αντιστοιχίζονται σε αυτές (Το κριτήριο τερµατισµού περιγράφεται αναλυτικά
από τον Said [4].

Η µέθοδος αυτή οδήγησε σε αποτελέσµατα µη ικανοποιητικά σε περιπτώσεις που τα
σηµεία των περιοχών παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά. Για το λόγο αυτό ακολουθήθηκε
µια νέα προσέγγιση, όπου υπολογίστηκε αρχικά το κυρτό περίβληµα, και στη συνέχεια
για κάθε περιοχή το διάγραµµα Voronoi [3] των σηµείων. Από τις κορυφές Voronoi
αφαιρέθηκαν εκείνες που βρισκόταν πολύ κοντά στα σηµεία της περιοχής, και εκείνες
που βρισκόταν στο εσωτερικό της περιοχής. Από τις υπόλοιπες κορυφές επιλέχθηκαν
κάποιες αντιπροσωπευτικές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό των
αντίστοιχων χαρακτηριστικών σηµείων. Για τον εντοπισµό των σηµείων της φέτας
χρησιµοποιήθηκε η ιδιότητα του ‘µέγιστου κενού κύκλου’ [3] του διαγράµµατος
Voronoi. Η µέθοδος µπορεί να εκτελεστεί επαναληπτικά, όπως και στην προηγούµενη
περίπτωση, αλλά σε πολλές περιπτώσεις µε την κατάλληλη επιλογή των κορυφών
Voronoi αυτό δεν είναι απαραίτητο, αφού οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα ακόµα
κι αν τα σηµεία της φέτας παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά. Στην Εικόνα 1 φαίνεται το
πολύγωνο όπως προσδιορίστηκε µε την τελευταία µέθοδο για µια περιοχή.

Εικόνα 1 Για κάθε περιοχή του κυρτού περιβλήµατος υπολογίζουµε το διάγραµµα Voronoi και αφού
απορρίψουµε τις κορυφές Voronoi που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν επιλέγουµε κάποιες κορυφές για
να εντοπίσουµε επιπλέον χαρακτηριστικά σηµεία.

Τρέχουσα Εργασία
Κατά την υλοποίηση των µεθόδων παρατηρήθηκε ένα πρόβληµα µε την αντιστοίχιση
των σηµείων της φέτας στην κατάλληλη περιοχή, όπου κάποια σηµεία µπορεί να
βρίσκονται κοντά σε ένα τµήµα του πολυγώνου, αλλά να πρέπει να αντιστοιχιστούν σε
κάποιο άλλο τµήµα του πολυγώνου, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά της φέτας,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2 Η απόσταση d2 ενός σηµείου από µια περιοχή είναι µικρότερη από την απόσταση d1 του ίδιου
σηµείου από την απέναντι περιοχή, όµως η δεύτερη περιοχή είναι εκείνη στην οποία ανήκει το σηµείο.

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος θεωρούµε τα παρακάτω:
αυτού ορίζουµε τη γειτονιά ενός σηµείου το σύνολο των σηµείων που απέχουν από το
σηµείο απόσταση µικρότερη ενός ορίου e. Επίσης ορίζουµε την ποσότητα d > e ως την
ελάχιστη απόσταση δυο σηµείων του νέφους τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές και µη
γειτονικές περιοχές.
Ορισµός 1. Ένα σηµείο pN είναι γειτονικό ενός σηµείου p αν απέχει απόσταση µικρότερη ή ίση µε µια χαρακτηριστική σταθερά e.
Το e που καλείται ακτίνα γειτονικότητας (neighborhood radius) είναι χαρακτηριστικό του
νέφους σηµείων και προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση της τοπολογίας της φέτας.
Ορισµός 2. Ορίζουµε την ποσότητα d > e την οποία ονοµάζουµε ανοχή διαχωριστικότητας (separability tolerance) του νέφους σηµείων, ως τον ελάχιστο
αριθµό µε την ιδιότητα για οποιοδήποτε ζεύγος σηµείων p1, p2 που ανήκουν
σε διαφορετικές και µη γειονικές περιοχές να ισχύει ||p1 – p2|| ≤ d.
Η ποσότητα d είναι επίσης χαρακτηριστικό του νέφους σηµείων και προκύπτει από τη
στατιστική ανάλυση της τοπολογίας της φέτας.

Τότε έχουµε,
Ορισµός 3. Το ελάχιστο γειτονικό µονοπάτι (shortest neighbor path) µεταξύ δυο
σηµείων s1 και sn της φέτας του νέφους σηµείων είναι µια ακολουθία
σηµείων [s1, s2, . . . , sn] τέτοια ώστε κάθε σηµείο να είναι γειτονικό του
επόµενου και η ποσότητα

είναι η ελάχιστη.
Τότε, για µια ακολουθία σηµείων P = [p1, p2 , . . . , pk] που χωρίζει τη φέτα σε περιοχές
[r1 , r2 , . . . , rk] υπολογίζουµε τα ελάχιστα γειτονικά µονοπάτια µεταξύ των ζευγών των
διαδοχικών σηµείων (pi , p(i+1) mod n).
Ορισµός 4. Το µονοπάτι αναφοράς µιας περιοχής ri είναι το ελάχιστο γειτονικό
µονοπάτι µεταξύ των σηµείων pi και p(i+1) mod n.
Τέλος, αντιστοιχίζουµε κάθε σηµείο q του νέφους σηµείων σε µια περιοχή ri τέτοια ώστε
το µονοπάτι αναφοράς της περιοχής ri να περιέχει ένα σηµείο sj για το οποίο το µήκος
του ελάχιστου γειτονικού µονοπατιού από το q να είναι το ελάχιστο.
Ορισµός 5. Για ένα σηµείο q του νέφους σηµείων η περιοχή του q ορίζεται ως η
περιοχή ri για την οποία το µονοπάτι αναφοράς της περιέχει ένα σηµείο sj
για το οποίο το µήκος του ελάχιστου γειτονικού µονοπατιού από το q να
είναι το ελάχιστο.
Έτσι λοιπόν εξασφαλίζουµε ότι κάθε σηµείο του νέφους σηµείων θα αντιστοιχιστεί στη
σωστή περιοχή, αποφεύγοντας περιπτώσεις παρόµοιες µε αυτή της εικόνας 2. Την
τρέχουσα περίοδο ο υποψήφιος υλοποιεί τους παραπάνω περιορισµούς µε σκοπό την
πειραµατική µελέτη των ορισµών σε πραγµατικά παραδείγµατα.

Επόµενοι Στόχοι
Οι µέθοδοι βελτιώνονται συνεχώς για την πιο αποδοτική εκτέλεσή τους, και
εµπλουτίζονται µε νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά. Ένα θέµα το οποίο ήδη
απασχολεί τον υποψήφιο είναι η παρεµβολή µιας καµπύλης στα χαρακτηριστικά σηµεία
για να εξάγει αποτελέσµατα πιο οµαλά και ευέλικτα για χρήση σε συστήµατα CAD.
Μπορούν πχ να χρησιµοποιηθούν κυβικές καµπύλες B-Spline ή ακόµα και καµπύλες
Bezier, ανάλογα µε τη διάταξη των χαρακτηριστικών σηµείων. Αναµένεται να
επιτευχθούν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, και σε κάθε περίπτωση η απεικόνιση θα είναι
καλύτερη σε σχέση µε τη γραµµική παρεµβολή που χρησιµοποιείται µέχρι τώρα.

Υλοποίηση
Οι µέθοδοι που περιγράφηκαν έχουν υλοποιηθεί σε περιβάλλον Visual C++ µε τη χρήση
OpenGL για την οπτικοποίηση των δεδοµένων και Qt για τη διεπαφή. Για τον
υπολογισµό του κυρτού περιβλήµατος, αλλά και του διαγράµµατος voronoi, όπου
απαιτείται, χρησιµοποιήθηκε η υλοποίηση του αλγορίθµου Qhull από τους Barber,
Dobkin, και Huhdanpaa [5].

∆ηµοσιεύσεις
Σχετική µε την εργασία είναι η δηµοσίευση που έγινε στο συνέδριο GRAPP 07 µε τίτλο:
Ι. Kyriazis, I. Fudos, and L. Palios, ‘Detecting Features from Sliced Point Clouds’. 2nd
International Conference on Computer Graphics Theory and Applications GRAPP,
March 2007, http://www.grapp.org/grapp2007/.
Επίσης η τρέχουσα εργασία έχει υποβληθεί για δηµοσίευση στο συνέδριο 5th Annual
International Symposium on Voronoi Diagrams in Science and Engineering,
September, 2008.
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