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1 - Dados gerais 

1.1 - Título

Reconstrução Tridimensional por Aprendizado de Máquina 

1.2 - Palavras Chave

Aprendizado de Maquina; Redes Neurais Profundas; Reconstrução Tridimensional; 

Segmentação; Dados 3D; Sensoriamento Remoto.


1.3 - Resumo


O tema geral do projeto envolve a pesquisa e aplicação de técnicas de aprendizado de 
máquina, em particular redes neurais profundas, à tarefas de modelagem geométrica e 
reconstrução de objetos e cenas tridimensionais a partir de dados de sensoriamento remoto. As 
questões mais relevantes a serem abordadas incluem: tipos de dados 3D (imagens RGB-D, 
nuvens de pontos, fotografias aéreas, etc.); escala das cenas (exteriores, interiores, e objetos 
individuais); fontes de dados e metadados (classificação e rótulos).


2 - Objetivos 

2.1 - Objetivos Gerais


Os objetivos gerais do projeto abrangem os diferentes aspectos relacionados com a 
reconstrução tridimensional de cenas a partir de dados reais de sensoriamento remoto, a saber: 
1) criação de metodologias e arquiteturas genéricas de redes neurais profundas adaptadas para a 
modelagem semântica de dados de entrada 3D (i.e., imagens RGB-D, nuvens de pontos 3D, etc); 
2) investigação de novas técnicas para a segmentação e reconstrução de formas tridimensionais  
em diferentes modalidades.


Por arquiteturas "genéricas" de redes neurais, consideramos aquelas que não são projetadas 
para uma única tarefa especifica (como reconstrução de faces ou do corpo humano), mas sim 
adequadas a uma gama suficientemente ampla de problemas de reconstrução tridimensional 
(como modelagem de ambientes interiores, objetos, mecanismos, edificações de arquitetura, 
cidades e ambientes urbanos).


2.2 - Objetivos Específicos


Existe uma demanda emergente na extração automática de objetos 3D de alta qualidade de 
fotografias em escala de internet. Uma ampla gama de aplicações industriais as quais necessitam 
dessa técnica, que vão desde manipulação de imagens [1,2], impressão 3D [3,4], realidade virtual 
e realidade aumentada [5, 6]. 


O problema, no entanto, continua a ser desafiador: qualquer solução bem sucedida deve ser 
capaz de segmentar de forma confiável um objeto da imagem e, em seguida, recuperar a sua 
forma 3D, sua estrutura e aparência, enquanto que estes são problemas mal postos e, 
geralmente, exigem otimização sofisticada. 


A informação proveniente de fotografias, vídeos ou imagens RGBD é inerentemente "plana" e 
não contém semântica associada para distinguir objetos e peças. As soluções tradicionais 
dependem de reconstruções estéreo ou volumétricas multi-view para recuperar nuvens de 
pontos, normais ou a forma do objeto. A geometria 3D recuperada é de baixa qualidade, mesmo 
com os algoritmos de reconstrução mais avançados. 




Soluções alternativas [2,7,8,9] tratam um objeto como uma composição de componentes 
simples e primitivos [10] que estabelecem para estimar cada componente individual. A maioria 
dos métodos existentes nesta categoria requer assistência humana para segmentar o objeto. 


Mais recentemente, métodos baseados em aprendizado de máquina [11, 12] alavancaram 
redes neurais generativas para inferir diretamente nuvens de pontos ou representações 
volumétricas de um objeto a partir de uma única imagem. Eles são capazes de produzir 
geometria grosseira que se assemelha à forma real. No entanto, a qualidade do modelo resultante 
ainda ainda não se compara a um modelo CAD ou uma malha paramétrica.


Neste projeto, nós visamos desenvolver uma metodologia totalmente automática para produzir 
geometria 3D de alta qualidade, juntamente com informações semânticas de classes específicas 
de objetos a partir de imagens, vídeos ou imagens RGBD. Os objetivos específicos do projeto 
incluem: 


1) desenvolvimento de métodos de aprendizado profundo com redes neurais adaptados para 
dados de entrada 3D - esse trabalho pretende extender uma familia de técnicas propostas 
recentemente para imagens RGB-D, nuvens de pontos e etc.;


2) geração de dados reais com rótulos para treinamento supervisionado - i.e., pares de dados 
com alta resolução (luz estruturada) e baixa resolução (LIDAR), e também conjuntos de pontos 
rotulados manualmente (extendendo o  projeto Semantic3D.net do ETH [19]);


3) produção de dados  sintéticos automaticamente rotulados para treinamento - simulação de 
processos de aquisição de dados (luz estruturada e LIDAR), renderização foto-realista de 
cenas artificiais a partir de bancos de dados geométricos de objetos e ambientes 3D;


4) aplicação das técnicas de aprendizado de maquina desenvolvidas no projeto em diversos 
problemas de segmentação e reconstrução tridimensional - ambientes exteriores / interiores, 
mecanismos, etc. 


3 - Relevância e impacto do projeto 
Num futuro próximo, os sistemas de percepção de máquina, que atualmente trabalham quase 

que de forma exclusiva com imagens 2D, vão necessitar processar dados tridimensionais para 
poder ampliar o seu escopo e potencial de aplicabilidade. 


Diversas aplicações incluem tarefas, como por exemplo: análise de movimento humano; 
reconhecimento de faces; processamento de dados de biomedicina - tais como Ressonância 
Magnética (MRI) e Tomografia Computadorizada (CT); organização de produtos em prateleiras de 
lojas e depósitos; processamento de dados de sensoriamento remoto; reconstrução de formas 
tridimensionais a partir de imagens (i.e., fotografia estereoscópica,  LIDAR). 


Estas e muitas outras aplicações necessitam dispor de métodos 3D com capacidade 
avançada de análise de dados tridimensionais para o entendimento de cenas e modelagem 
semântica.


O sucesso dos métodos 3D tem sido largamente dificultado por dois fatores principais: 1) pela 
ausência de conjuntos de dados com rótulos apropriados para o aprendizado de máquina; e 
2) pela limitação das arquiteturas existentes de redes neurais para processar de maneira eficiente 
dados 3D em diferentes formatos (i.e., malhas poligonais, nuvens de pontos e imagens RGB-D).


Avanços científicos e tecnológicos nessa área, além de contribuir para o desenvolvimento do  
estado-da-arte, certamente terão um impacto significativo no desenvolvimento industrial e da 
sociedade como um todo.


http://Semantic3D.net



