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Bevezető

Az elmúlt néhány évtizedben számos jó minőségű kamera és különböző szenzor vált
széles tömegek számára elérhetővé. Ezen folyamat szükségessé tette a valós környezet
és kamerára vett vetületei közötti kapcsolat matematikai megfogalmazását. Ez a terület
az úgynevezett számítógépes látás.

A számítógépes látás számos részproblémája közül ezen disszertációban elsősorban a
környezet geometriájának megértésére, illetve kameramozgás meghatározására fogunk
fókuszálni. Ezek az információk általában valamilyen matematikai modellel írhatók
le. Például a relatív kameramozgás és egy 3 × 3-as esszenciális mátrixszal; vagy egy
háromdimenziós sík két kamerára vett vetületei közötti transzformáció egy 3 × 3-as
homográfia mátrixszal. Az általános megközelítés az ilyen modellek becslésére: (i)
két kép között pont- megfeleltetések detektálása, (ii) majd valamilyen robusztus becslő
eljárás alkalmazása. A disszertáció keretein belül ilyen robusztus becslést vizsgálunk
nem-tradicionális input adatokra, ún. affin megfeleltetésekre. Annak ellenére, hogy a
geometriai látást a 80-as évek eleje óta megoldottnak tekintik [26], megmutatjuk, hogy
számos probléma maradt még megoldatlan.

Egy affin megfeleltetés alapvetően egy pont-megfeleltetés két kép között és egy 2×2-
as lokális affin transzformáció (lásd Ábra 1). Ez az affin transzformáció az első képen
levő pont végtelen kicsiny környezetét transzformálja a második környezetébe. Nap-
jainkban képen számot levő pont végtelen affin-kovariáns kicsiny jellemzőpont detek-
tor létezik, például az Affine SIFT [31], a Hessian-Affine [29] vagy a MODS [30]
módszerek. Mindemellett az általánosan használt detektorok, pl. SIFT [28], is szol-
gáltatnak néhány affin komponenst, pl. a pont körüli elforgatást vagy skálát. Néhány
kivételtől eltekintve ezt a plusz információt a legtöbb olyan eljárásnál, mely valamely
geometriai modell becsül, figyelmen kívül hagyják és kizárólag a pontok koordinátáit
használják fel.

Természetesen, számos becslési problémát oldottak már meg sikeresen affin megfelel-
tetések segítségével. Például, egy homográfia mátrixszot már két megfeleltetésből ki
lehet számolni. Egy-az-egyhez kapcsolat van a felületi normális és egy lokális affin
transzformáció között amennyiben a kamerák kalibráltak. A fundamentális mátrix is
közelíthető két vagy három megfeleltetésből. Ennek ellenére számos probléma maradt
megoldatlan, beleértve az epipoláris geometria és lokális affin transzformációk direkt
kapcsolatát vagy a többnézetű felületi normális becslést. A disszertációban ezen prob-
lémákra javaslunk megoldást, melyek általánosságban kevesebb adatpontot igényelnek
a becsléshez, mint a state-of-the-art módszerek. Ezenfelül sok esetben geometriai pon-
tosság tekintetében is felülmúlják azokat.
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Figure 1: Egy, a szürke síkon fekvő, háromdimenziós pont vetületei két kamerára. A
p1 és p2 pontok a vetületeket jelölik a C1 és C2 kamerákon. Az A affin
transzformáció a p1 pont környezetét a p2 pont környezetébe transzformálja.

Ahhoz, hogy lássuk, miért előnyös olyan módszert használni, mely kevesebb adat-
pont felhasználásával tud valamilyen geometriai modell paramétereit megbecsülni, meg
kell értenünk a területet, ahol ezenmódszereket a leggyakrabban használják: a robusz-
tus becslést. A state-of-the-art robusztus becslők, mint például a Locally Optimized
RANSAC (LO-RANSAC) [24] vagy USAC [32], véletlenszerű mintavételezésen ala-
puló algoritmusok valamilyen modellbecslő eljárással kombinálva. Ezen módszerek
olyan módon tudnak valamilyen valószínűségi garanciákat biztositani arra, hogy a
valamilyen meghatározott bizonyossági faktorral a legjobb modell találták meg, úgy,
hogy számos random mintavételezést végeznek. Ezen mintavételezések száma két
dologtól függ: (i) a modellhez tartozó, ún. inlier, pontok arányától a teljes adathal-
mazhoz viszonyítva, (ii) illetve a becslő eljáráshoz szükséges adatpontok számától. A
futási idő ezen két szempont függvénye. Természetesen (i) a bemeneti adattól függ,
erre nincs ráhatásunk. Azonban olyan becslő eljárás választásával, melynek kevesebb
adatpontra van szüksége csökkenthető a szükséges iteráció k száma és igy jelentősen
gyorsítható az eljárás.

A disszertáció második részében már nem geometriai modell becslésre, hanem első-
sorban robusztus becslésre koncentrálunk. Három fő csoportra osztjuk ezeket a prob-
lémákat: (i) egy-osztályú egy-elemű, (ii) egy-osztályú több-elemű és (iii) több-osztályú
több-elemű modell illesztés.

Az egy-osztályú egy-elemű esetre a korábban említett megoldások, mint a RANSAC
és modern változatai, a számitógépes látás egyik legsikeresebb algoritmusaivá váltak
hivatkozások ezreivel és a számos modifikációval évről évre a legnevesebb fórumokon
publikálva. Általánosságban, ezen módszerek célja, hogy megtaláljanak egyetlen mod-
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Figure 2: Az AdelaideRMF adathalmazból három képpár első képei. A pont megfelel-
tetéseket a hozzájuk rendelt síkok alapján lettek színezve.

ellt, pl. egy esszenciális mátrixot mely kódolja a relatív kamera mozgást.
A fent vázolt probléma egy általánosabb esete az egy -osztályú több-elemű illesztés,

más néven multi-modell illesztés. Ezt már a 60-as évek eleje óta tanulmányozzák.
A Hough-transform [1] volt az elsőkedvelt eljárás több, ugyanolyan osztályhoz tar-
tozó modell kinyerésére. A legújabb algoritmusok is az egy-osztályú esetre fókuszál-
nak. Ilyen módszerek egy közkedvelt csoportja az alábbi két lépésből álló procedúrát
követi: RANSAC-alapú modell generálás, majd egy, pontokat modellekhez rendelő op-
timalizáció alkalmazása valamilyen címkézés alapú energia-minimalizációs techniká-
val. Más eljárások például preferencia analízissel közelíti meg a problémát. Ennek a
lényege, hogy a reziduálisok eloszlása alapján próbáljuk meghatározni az egyes mod-
elleket és a hozzájuk tartozó adatpontokat. Ezen disszertációban, többek között, egy
speciális esetet is megvizsgálu nk és javaslunk rá egy módszert. Ez a speciális eset
a multi-homográfia illesztést, melynek feladata a homográfiák egy halmazának meg-
találása két kép között (lásd Ábra 2).

A harmadik eset, a több-osztályú több-elemű illesztés, a lehető legáltalánosabb prob-
léma: tetszőleges számú olyan modellt keres, melyek nem feltétlenül ugyanabba az
osztályba tartoznak. Ez a probléma az egy-osztályú esethez képest sokkal kevesebb
figyelmet kapott. A legjobb tudásunk szerint az utolsó jelentős hozzájárulás ehhez
a területhez Stricker és Leonardis munkája [31], akik több parametrikus modell ker-
estek egyidőben. A tézis utolsó részében javaslunk egy általános formalizmust a több-
osztályú esetre és megmutatja, hogyezen megközelítés sok esetben pontosabb ered-
ményekre vezet, mint a a state-of-the-art módszerek.

Fő hozzájárulások
A fő hozzájárulásokat a következő három tézisben összegezzük.
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Tézis 1 – Geometriai modellek becslése minimális számú
min tából affin megfeleltetések felhasználásával
Kapcsolódó hivatkozások: [21, 20, 25, 2, 22, 10, 11, 8, 12, 3]

1.1. Felületi normális becslése affin megfeleltetésekből. Javaslunk egy legkisebb
négyzetes értelemben optimális módszert felületi normálisok becslésére sztereo
- és többnézetű esetekre. A javasolt algoritmus kizárólag fotometrikus informá-
ciót használ affin megfeleltetéseket keresztül és minden egyes megfeleltetéshez
becsül egy normálist. A megoldás egy negyedfokú polinom gyökeiként áll elő,
igy a futási idő elhanyagolható. A módszert szintetikus és publikusan elérhető
valós adatokon teszteltük. Mind pontosságban, mind futási időben felülmúlja a
state-of-the-art módszereket

1.2. Homográfia becslése affin megfeleltetésekből. Javasolunk egy új módszert
olyan síkhomográfiák becslésére, melyek az epipoláris geometria által indukált
kényszereknek megfelelnek. Az algoritmus már egyetlen megfeleltetéshez ki
tudja számolni a homográfiát, de általánositottuk a túlhatározott eset megoldására
is. A tesztek „mellékhatásak ént” összehasonlitottuk a state-of-the-art affin ko-
variáns detektorait olyan szempontból, hogy melyik mennyire alkalmas pon-
tonkénti homográfia becslésére. Ezen felül általánositottuk a módszert olyan
esetre is, amikor nem ismert a teljes affin transzformác ió, hanem annak csak egy
része.

Tézis 2 – Epipoláris geometria és affin megfeleltetések
Kapcsolódó hivatkozások: [16, 18, 23, 6, 13, 4, 7]

2.1. Az epipoláris geometria és affin megfeleltetések kapcsolata. Megmutatjuk,
hogy milyen direkt geometriai kapcsolat van az epipoláris geometria és az affin
megfeleltetések között. Javaslunk két új, lineáris matematikailag ezt megkötést,
a melyek kapcsolatot. megfogalmazzák Annak ellenére, hogy perspektív kam-
era modellt feltételezünk, a megkötések könnyen általánosíthatóak tetszőleges
kameramodellre.

2.2. Affin megfeleltetések korrekciója. A 2.1-es fejezetben felírt kapcsolatot fel-
használva javaslunk egy módszer affin megfeleltetések pontosítására. Az eljárás
meghatározza egy kezdeti becslésből, például melyet egy affin kovariáns (legkisebb
detektor szolgáltat, négyzetes az ahhoz értelemben) legközelebb epipoláris eső
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geometriával konzisztens transzformációt. A minimalizálandó kifejés megoldása
zárt alakot vesz fel.

2.3. Esszenciális mátrix meghatározása két affin megfeleltetésből. Megmutatjuk,
hogy az esszenciális mátrix meghatározására két affin megfeleltetés is elegendő
kalibrált perspektív kamerák esetén. A javasolt módszer alkalmazható a túl-
határozott esetre is. Ezenfelül kiterjesztjük normalizációs technikát a széles [27]
körben affin alkalmazott megfeleltetésekre adat és megmutatjuk, hogy hogyan
változtatja meg őket a belső kameraparaméterekkel való normalizáció. Annak
okán, hogy már csupán két megfeleltetés is elegendő a becsléshez , a módszer
jól alkalmazható robusztus eljárásokban, így lényegesen csökkentve a szükséges
iterációk számát.

2.4. Fókusztáv becslése két affin megfeleltetésből. Javaslunk egy minimális megoldót
fókusztáv és fundamentális mátrix szimultán becslésére két félig kalibrált kam-
era esetén. A félig kalibráltság azt jelenti, hogy minden belső paraméter ismert
egy közös fókusztáv kivételével. A kinyert többváltozós polinomiális rendszer
megoldható az ún. hidden variable technikával. Figyelembe véve a lokális af-
fin transzformációk geometriáját, javaslunk egy módszert érvénytelen gyökök
szűrésére. Ezen felül javaslunk egy módszert a legjobb gyök kiválasztására a
megmaradó jelöltek közül.

Tézis 3 – Robust methods in computer vision
Kapcsolódó hivatkozások: [17, 9, 19, 15, 14, 5]

3.1. Energia alapú topológiai outlier szűrés. Egy olyan módszert javaslunk, mely
2D pontmegfeleltetések egy halmazából szűri ki az outliereket egy mögöttes
matematikai modell, pl. fundamentális mátrix, feltételezése nélkül. A megoldás
a két képen létrejövő szomszédossági-gráfok közötti eltérések minimalizálásával
operál egy grab-cut alapú algoritmussal: iterált gráf-vágás és modell illesztést.
A módszert publikusan elérhető valós adathalmazokon teszteltük, a legtöbb prob-
lémára valós időben fut és nagyobb arányban szűri az outliereket, mint a RANSAC
és state-of-the-art variánsai. Alkalmazható olyan színterekre is, ahol epipoláris
geometria nem becsülhető, pl. nem-merev színterek.

3.2. Graph-Cut RANSAC. Javaslunk egy új módszert robusztus modell-illesztésre,
mely a lokális optimalizációs lépésben a gráf vágás algoritmussal javítja a legjobb-
nak ítélt modelleket. A módszer neve Graph-Cut RANSAC(röviden GC-RANSAC).
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A javasolt LO lépés koncepcionálisan egyszerű, könnyen implementálható, globálisan
optimális és hatékony. A tesztek azt mutatják, hogy a javasolt GC-RANSAC
felülmúja az LO-RANSAC-et és a state-of-the-art variánsait mind pontosság,
mind szükséges iterációszám tekintetében egyenes, homográfia, fundamentális
és esszenciális mátrix becslésre.

3.3. Multi-homográfia illesztés. Javaslunk egy módszert, megfeleltetéseket mely
klaszterez két az képen alapján, vett hogy pont melyek helyezkednek el ugyana-
zon háromdimenziós síkon. A problémát egy adat és páronkénti energiafüggvény
energiák címkézéssel összegeként való előálló minimalizálásaként fogalmazzuk
meg. A tesztek a fountain-P11 3D adathalmazon azt mutatják, hogy a Multi-H
algoritmus pontos érintősíkokat szolgáltat. Emellett felülmúlva a state-of-the-art
multi- homográfia illesztő módszereket az AdelaideRMF adathalmazon. Mivel a
módszer közel hibamentes megoldást ad, javaslunk egy új adathalmazt a multi-
sík illesztési problémára.

3.4. Több-osztályú multi-modell illesztés. Javaslunk egy általános megfogalmazást
a több-osztályú multi- modell illesztési problémára. Ezen probléma lényege,
hogy az input adathalmazt úgy próbáljuk értelmezni, mintha a pontok valam-
ilyen geometriai mintavételezéseként modellek állnának elő. véletlenszerű, A
probléma zajos megoldása érdekében az általánosan használt -expansion alapú
technikákat kiterjesztjük egy új lépéssel a címke térben. Ez az új lépés címkék
egy halmazának kicserélése a sűrűségi móddal a modell paraméter térben.
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képpárokból. 2017. 7

[20] D. Barath, J. Molnar, and L. Hajder. Novel methods for estimating surface nor-
mals from affine transformations. In International Joint Conference on Computer
Vision, Imaging and Computer Graphics, pages 316–337. Springer, 2015. 6

9



[21] D. Barath, J. Molnar, and L. Hajder. Optimal surface normal from affine transfor-
mation. 2015. 6

[22] D. Barath, J. Molnar, and L. Hajder. Novel methods for estimating surface nor-
mals from affine transformations. In Springer International Publishing: Interna-
tional Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics,
Revised Selected Papers, pages 316–337. Springer, 2016. 6

[23] D. Barath, T. Toth, and L. Hajder. A minimal solution for two-view focal-length
estimation using two affine correspondences. In Conference on Computer Vision
and Pattern Recognition (CVPR), pages 6003–6011, 2017. 6

[24] O. Chum, J. Matas, and J. Kittler. Locally optimized RANSAC. In Joint Pattern
Recognition Symposium, 2003. 4

[25] L. Hajder, D. Barath, and J. Molnar. Normálvektorok optimális becslése affin
transzformációkból. 2015. 6

[26] R. Hartley and A. Zisserman. Multiple view geometry in computer vision. Cam-
bridge University Press, 2003. 3

[27] R. I. Hartley. In defense of the eight-point algorithm. Pattern Analysis and Ma-
chine Intelligence, 1997. 7

[28] D. G. Lowe. Object recognition from local scale-invariant features. In Interna-
tional Conference on Computer vision, 1999. 3

[29] K. Mikolajczyk, T. Tuytelaars, C. Schmid, A. Zisserman, J. Matas, F. Schaffal-
itzky, T. Kadir, and L. Van Gool. A comparison of affine region detectors. Inter-
national Journal of Computer Vision, 65(1-2):43–72, 2005. 3

[30] D. Mishkin, J. Matas, and M. Perdoch. MODS: Fast and robust method for two-
view matching. Computer Vision and Image Understanding, 2015. 3

[31] J.-M. Morel and G. Yu. ASIFT: A new framework for fully affine invariant image
comparison. SIAM journal on imaging sciences, 2(2):438–469, 2009. 3

[32] R. Raguram, O. Chum, M. Pollefeys, J. Matas, and J.-M. Frahm. USAC: a uni-
versal framework for random sample consensus. Pattern Analysis and Machine
Intelligence, 2013. 4

10


