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Referat
I dagsläget är maskiner inte medvetna om hur deras omgivning ser ut. Denna
avhandling sammanfattar kort möjligheten om att använda stereokameror i
mobila enheter för att generera djupkartor. Avhandlingen går igenom de
kändaste algoritmerna inom pixelbaserade, detaljbaserade och globala metoderna och hur de presterar på resurssnåla enheter och vad som går att optimeras.
Nyckelord: SSD, SAD, FAST, Graph cut, passiv stereokorrelering, prestanda
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1 Inledning
Datorseende(Computer Vision) har varit under utveckling ända sedan 1963
då teknikens fader; Lawrence Roberts (även känd för sina insatser till ARPANET) tog upp i sin doktorsavhandling möjligheten om att omvandla bilder till
3D-modeller [1]. Efter detta har utvecklingen fortsatt och lett till ett mycket
robust och väl utforskat område inom IT-världen. I dagsläget används datorseende inom många olika industriområden som använder navigering, säkerhetsövervakning, modellering och automatisk kvalitets inspektion. Mycket
forskning sker fortfarande inom området för att utveckla autonoma robotar.
En stor finansiär till den typens forskning är bland annat NASA och DARPA
[2],[3].
Inom privata sektorn slog datorseende igenom ordentligt 2010 då Microsoft
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släppte Kinect vilket slog rekord som "snabbast säljande konsumentelektronikenhet" med 8 millioner enheter sålda på 60 dagar [4]. Andra stora företag
som Google och Apple har nu tagit upp intresset och utforskar möjligheterna
med att överföra teknologin till mobila plattformar [5], [6] .
Denna avhandling koncentrera sig på vad som är möjligt med stereodatorseende i mobila plattformer specifikt med fotometriska metoder, det vill säga
utan laser eller radare. Det gås igenom 3 grupper av algoritmer och hur de
presterar i förhållande till mobil hårdvara.
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2 Stereodatorseende
2.1 Introduktion
Människan han två ögon och därmed binokulär syn. Detta innebär att ögonparet skapar ett gemensamt synfält där vi får en uppfattning om djup. Detta
sker på grund av att distansen mellan ögonparet ger en något annorlunda
bild till vartdera ögat och därmed skapar en parallax effekt [7]. Denna effekt
kan återskapas med en stereokamera som består av två eller flera digitala
kameror. Genom att jämföra förskjutningen mellan referenspunkterna på
respektive bild från kamerorna kan distansen beräknas. Tyvärr är beräkningen inte ett väl framställt problem även om området är väl utforskat [8].
Detta problem kallas för korreleringsproblemet. Många icke perfekta lösningar finns till problemet med olika för- och nackdelar. Det kommer att tas
upp tre grupper av lösningstyper till problemet i denna avhandling.
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2.2 Epipolär geometri
Epipolär geometri är geometrin som används när multipla kameror beskriver
samma vy. Med hjälp av geometrins regler som säger att om vi söker en och
samma punkt från den ena bilden i den andra, så hittar vi den på samma epipolära linje. Detta gör att ifall kamerorna är kalibrerade korrekt så är de epipolära linjerna ovanpå varandra och man kan hitta de korresponderande
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punkten på samma y led [9]. Enligt Kolmogorov med kolleger går Thales teorem att applicera på distans beräkningarna mellan punkterna. Förskjutningen mellan referenspunkterna i x led blir då omvänt proportionellt till distansen från observeraren. Detta gör det lätt att räkna ut den riktiga distansen
från den relativa distansen som fås ur skillnadsberäkningen [8].

2.3 Korreleringsproblemet
Korreleringsproblemet uppstår när man försöker hitta samma punkt i två
olika bilder som beskriver samma sak [10]. Problemet kan omvandlas i en
dator till att hitta samma eller liknande siffror i två tvådimensionella räckor.
5
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Eftersom kameror inte kan göra en perfekt återskapning av verkligheten försvåras sökandet av brus och distorsioner. Därtill blir det svårt om det finns
repeterande texturer eller texturlösa områden [11]. Människans hjärna är
mycket bra på att lösa dessa problem men datorer har fortfarande problem
med att uppnå felfria resultat [12].

2.4 Stereodatorseende i mobila enheter
Begränsningarna på hårdvaran i mobila enheter gör det svårt att överföra
existerande kunskap och teknologi till plattformen. Stora framsteg har gjorts
inom området under de senaste åren då stora företag som Google och Apple
investerat för att ta stereodatorseende till deras mobila plattformar. Googles
senaste projekt, Project Tango är en telefon som är medveten om sin omgivning tack vare en stereokamera.
Det största problemet mobila plattformar lider av är strömförbrukningen.
Den stora mängd data som måste processeras för att kunna beräkna djupkartor kräver en snabb processor och effektiv minneshantering. Google använde
sig av en aktiv lösning med infrarött ljus för att göra djupberäkningarna lättare på sin plattform [13]. I denna avhandling behandlas endast passiva lösningar.

3 Fotometrisk stereokorrelering
Fotometrisk stereo, även kallad passiv stereo är en teknik där två digitalkameror med hjälp av befintligt ljus skapar djupkartor för ytor i en bild. En
djupkarta är en svartvit bild där ljusstyrkan motsvarar djupet. Det finns i huvudsak tre grupper av metoder som används för att återskapa djupet kamerorna uppfattar; pixelbaserade, detaljbaserade och globala metoder [14].
Även om algoritmerna är grupperade har de alla samma taxonomi av upp till
3 steg. Första steget är alltid samma oberoende algoritm. Detta steg går ut på
att kalibrera bilden så epipolära linjerna är ovanpå varandra och korrigera
6
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lins samt sensorfel så att bilderna motsvarar verkligheten så nära som möjligt. Till dessa fel hör distorsion, brus och ojämnheter i ljusstyrka.
0.

Kalibrering och normalisering

1.

Beräkning av kostnadsvärde

2.

Förstärkning av kostnadsvärde

3.

Optimering
Tabell 1. Taxonomi

Till följande tas de 3 grupperna av metoder upp och gås igenom steg för steg.
Efter det beskrivs hur dessa steg kan optimeras för mobila enheter och hurdan prestanda de klarar. De utvalda metoderna som beskrivs är de mest kända och välutforskade inom deras område.

3.1 Pixelbaserad korrelering
Den enklaste formen av stereokorrelering är den pixelbaserade. Denna grupp
av algoritmer går metodiskt igenom varje pixel och jämför med de andra pixlarna på samma led för att hitta likheter. Eftersom metoderna endast arbetar
lokalt så är de mycket känsliga mot ocklusion eller texturlösa områden. Algoritmerna i denna grupp är också grunden till de andra grupperna av algoritmer som tas upp i avhandlingen.
Första steget i pixelbaserade algoritmer efter att bilderna korrigerats är beräkning av kostnadsvärde. I det här skedet går man systematiskt igenom varje pixel i vänstra bilden och jämför den med pixlarna på samma rad i den
högra bilden. Pixlarparet ges ett kostnadsvärde som beskriver likheten mellan de möjliga pixelparen. Kostnaden kan beräknas med formeln för summan
av skillnaden i kvadrat (SSD) 2.1 eller summan av absoluta beloppet av skillnaden (SAD) 2.2:

2.1
2.2
7

Där V och H är vänster och höger bild, x och y är pixelkoordinaten och i är
förskjutningen. Det hopräknade värdet kallas för kostnad. Ett lågt kostnadsvärde betyder att punkterna är lika varandra.[15]
För att ge extra förstärkning åt kostnadsvärdena kan kvadratfönstermetoden
användas. I denna metod används kostnadsvärdena från steg 1 för att jämföras med omgivande pixlarnas kostnadsvärde. Jämförelsen sker genom att
summera eller räkna medeltalet av pixlarnas värde. Denna typ av optimering
kan användas i de flesta pixelbaserade algoritmer.
Till näst väljs den pixel i högra bilden som korresponderar bäst till pixeln i
vänstra bilden. Detta görs enligt vald algoritm, här beskrivs vinnaren tar allt
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för att fullända det traditionella sättet att göra stereokorrelering. I vinnaren
tar allt metoden väljs pixeln med det lägsta kostnadsvärde.
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3.1.1 Prestanda
Prestandatesterna under den här rubriken grundar sig på The San Diego
Benchmark Suite[16] och fortsatta forskningar för mobila enheter av Jason
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Clemons med flera vid University of Michigan[17]. Hårdvaran som användes i
deras experiment var en Intel Core 2 Quad Q6600 processor och en simulerad Intel Atom processor på 1GHz.
Korreleringsalgoritmen summan av skillnaden i kvadrat använder 57 % av
processortiden till att beräkna kvadratfönster från en 640x480 pixlars video
på stationära datorn. Kvadrat fönster algoritmen består till största dels av
vektorsummeringar som går att optimeras både med trådparallellisering och
också vektorinstruktioner [17]. En analys av den kritiska stigen (Critical
Path) för SSD visar att parallellisering, både på tråd nivå och på data nivå, är
möjligt i algoritmen[16]. I Clemons prestandatest blev SSD-algoritmen ca 25
% snabbare med SSE instruktionsuppsättningen påslagen [17], motsvarande
instruktionsuppsättning finns även för ARM processorer.
8
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Eftersom minnesmängden är begränsad i mobila enheter så kommer det också vara den mest begränsande faktorn i beräknandet, då man fördubblar resolutionen från 720p till 1080p blir pixel antalet fyra gånger så stort, med
andra ord fyra gånger mera data att processera för pixelkorresponderingsalgoritmer.
I figur 1 ser vi skillnaden på hur mängden data påverkar den strömsnåla
Atom processorn jämfört med Core 2 processorn. I det här fallet är båda processorerna simulerade och begränsade till 1 GHz. På Y axeln har vi mängden
data som går igenom bussarna och på X axeln de olika testen som genomförts. I skillnadstestet (Disparity) är mängden data som går igenom bussen
mycket högre på grund av att L1 och L2 minnet är mindre och cachemissar
sker.

Figur1 Minnesaktivitet (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=6114206)

3.1.2 Realtidsprestanda
Av de tre algoritmgrupperna är pixelbaserade algoritmerna de ända som klarar av att skapa täta djupkartor i realtid. För att göra algoritmerna snabbare
och strömsnålare lönar det sig att använda sig av FPGA:n eller andra anpas9

sade kretsar då arbetet är enformigt och arbetsdrygt. Eduardo Gudis från SRI
International har tagit fram en prototyp på en FPGA som använder endast 17
Watt. Prototypen klarar av 40 bilder i sekunden med en resolution på
640x480. Det meddelas även att det finns rum för förbättring både i ström-
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förbrukningen och i prestandan [18]. Forskning av Saeed Safari m.fl. visar att
det är fullt möjligt att för strömsnåla plattformar att nå realtidsprestanda i
högupplöst format med CPU:n som TilePro64 [19].

3.2 Detaljbaserad Korrelering
Detaljbaserad korrelering ger till skillnad från de två andra grupperna en gles
djupkarta, med andra ord distansen ges endast för vissa utpekade detaljer
vars centrum används som referens. Utpekningen beror på algoritmen som
används, men i regel så är detaljen ett område där kontrasten varierar mycket. Referenspunkterna som tas fram via denna metod används sedan i en pixelbaserad korreleringsalgoritm för att få ett kostnadsvärde. Eftersom skillnadsberäkningarna sker för färre punkter än i de metoder som skapar täta
djupkartor kan man också förvänta sig en mycket högre prestanda. Denna
teknik lämpar sig för mobila enheter där endast distansen till omgivningen är
av intresse. Detaljbaserade korrelering följer samma taxonomi som de andra
algoritmerna beskrivet i tabell 1.

3.2.1 FAST och census transformation
Till följande presenteras en detaljbaserad korreleringsmetod. Metoden presenterades under International Conference on Intelligent Robots and Systems i oktober 2012 och har utmärkta prestanda. Metoden börjar med att
söka reda på detaljer i bilderna. Här används en något modifierad version av
hörndetektionsalgoritmen FAST (Features from accelerated segment test) för
att hitta detaljerna. Algoritmen går metodiskt igenom varje pixel och undersöker dess omgivande pixlars styrka för att avgöra om det är en hörnpunkt
eller inte, se bild 1 [20]. Till följande sker korreleringen som motsvarar steg 1
i tabell 1. Forskarna valde i detta fall att använda en något nyare metod; census transformation istället för SSD eller SAD. Transformationen ändrar ut10
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gångspixeln till antingen ett eller noll beroende på om den har det högsta
värdet i det utvalda fönstret runt detaljen, de resterande pixlarna får värdet
noll. Fönstrets värden ändras efter det till en bitsträng [21]. Denna bitsträng
går att jämföras med motsvarande bitsträngar från den respektive bilden för
att skapa ett kostnadsvärde. Efter det validerades och optimerades resultatet
[22].

Bild 1 FAST hörnidentifiering
(http://docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_fast/py_fast.html)

3.2.2 Prestanda
Detaljbaserade korreleringsmetoders prestanda är mycket högre på grund av
det få antal pixlar som processeras. Detta gör metoden mycket lättare att
överföra till mobil hårdvara och gjordes i exemplet som beskrevs i kapitel
3.2.1 där enheten installerades i en autonom quadrokopter.
Även här grundar sig prestandatesterna på samma forskningsmaterial som i
prestanda testerna i kapitel 4.1.1 för pixelbaserade metoderna. Det bör påminnas att metoden som beskrevs i kapitel 4.2.1 hade en liten modifiering
där referenspunkten var ett medeltal av de omgivande pixlarna inklusive sig
själv och bör tas i beaktande då optimerings och prestandastudierna här baserar sig på en annan forskning.
FAST algoritmen presterar mycket bra på svagare processorer då mängden
data som processeras är låg. Algoritmen får en ordentlig prestandaökning
11
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när instruktionsuppsättningen SSE är påslagen på ca 35 %. Den lilla mängden
data som processeras i FAST gör också att flera processorkärnor inte nödvändigtvis är till en fördel. Detta syns i figur 2 där mängden instruktioner per
cykel sjunker på grund av att koordineringen tar mera jobb än själva algoritmen [10].

Figur
2
Prestanda
med
(http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=6114206)

flera

kärnar

3.2.3 Realtidsprestanda
Av de tre grupperna av metoder är den detaljbaserade korreleringsmetoden
den enda som klarar av realtidsprestering på en CPU. Konstantin Schauwecker med flera lyckades få deras metod uttryckt i kapitel 3.2.1 att prestera 82
bilder per sekund på en Intel Core 2 Duo på 1.8 GHz med en resolution på
640x480 [22]. I figur 3 ser vi hur en gles djupkarta kan se ut. De färgade
punkterna är detaljer som FAST algoritmen hittat. Färgerna representerar
djupet i en relativ skala av 80 steg.
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Figur 3 Gles djupkarta (http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6385492)

3.3 Globala metoder
Av de tre grupperna nämnda i avhandlingen så är de globala metoderna de
absolut långsammaste. Eftersom metoderna jobbar globalt klarar de bättre
av att hantera ocklusion och texturlösa områden. Detta leder till att denna
grupp ger det överlägset bästa resultatet.
Globala metoder grundar sig på pixelbaserade metoder som sedan optimeras
med en algoritm som kan jobba på hela bilden. Optimeringen gör de möjliga
korresponderande pixelparen till ett energiminimeringsproblem för att sedan kunna lista ut den pixeln som korresponderar bäst. Energiminimeringsproblem är NP svåra men kan lösas med grafsnitt (Graph cut) eller sannolikhetsfortplanting (Belief Propagation). Grafsnittsmetoden går ut på att maximera flödet i grafen och kapa bort de delar av grafen med låg energi. Energin
bestäms enligt följande:
2.1
Där

är ett värde som fås av att jämföra ifall närliggande pixlars kost-

nadsvärde är nära eller samma med dess eget kostnadsvärde, detta är avgörande för att få en konsistent lösning.

är pixelparet som mäts och

är pixelparets kostnadsvärde. Utifrån detta görs träd av pixlar med liknande
energi som sedan delas upp enligt max-flow min-cut teoremet [23][8].
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Sannolikhetsfortplantingsmetoden använder sig av mycket liknande metoder
som i grafsnitt. Pixlarna förmedlar de sannolika korresponderande punkter
till sina närliggande pixlar. Dessa sannolikheter meddelas sedan vidare till
deras omgivande pixlar tills en sannolikhet konvergerar. Värdet som nås används för att räkna ut distansen för pixlarna [24]. Samma kvalitet och prestanda kan förväntas från bägge algoritmerna, men sannolikhetsfortplantingsmetoden har varit den mest beprövade metoden under de senaste åren
[25].

3.3.1 Prestanda
Eftersom de globala metoderna grundar sig på pixelbaserade algoritmer kan
man förvänta sig samma presentande i kostnadsberäkningsskedet. Samma
optimeringar kan då givetvis göras här också. Den tunga delen i de globala
metoderna finns i det sista optimeringsskedet. Båda grafsnitt och sannolikhetsfortplanting går att tråda i viss mån, den mycket höga minnes användning gör det dock svårt att behandla all data. För att sätta detta i skala så använder till exempel Sannolikhetsfortplantingen 1,47 GB minne för de sparade
meddelanden som skickas mellan pixelnoderna [26]. Detta gör det mycket
svårt att få de globala metoderna att fungera på strömsnåla mobila plattformar.

3.3.2 Realtidsprestanda
Författaren har inte hittat ett exempel på realtidspresterande globala metoder varken på stationära datorer eller med FPGA:er.
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4 Resultat
Korrelationsberäkningar är mycket tidsdryga och enkla åtgärder som användning av instruktionsuppsättningar ger en ordentlig ökning i prestanda.
Beräkningstiden beror mycket på hur stor resolution som används. För att
snabba processen kan man göra djupberäkningarna för endast de områden
som intresserar en, alternativt bara använda sig av lägre resolution.
Användning av fotometrisk stereokorrelering är ett bra och billigt alternativ
för stereodatorseende. Metoden passar bra där indata kan användas till annat än bara djupberäkningar som till exempel identifiering. Begränsningarna
med ett fotometriskt system är att djupberäkningen inte är ett väl framställt
problem. Detta gör att fel kommer att finnas i resultatet. Marginalen är dock
så pass låg att den duger för navigeringshjälpmedel [27] men rekommenderas inte för detaljrika 3d modelleringar. I Figur 4 ser vi kvalitetsskillnaden
mellan SSD, grafsnitt och verkligheten.

Riktiga djupet

Djup beräknat med

Djup beräknat med SSD

grafsnitt
Figur 4 (http://vision.middlebury.edu/stereo/taxonomy-IJCV.pdf)
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Nedan i tabell 1 ser vi en uppställning som sammanfattar de olika metoderna.
Tabellens innehåll baserar sig på innehållet i denna avhandling.
Korreleringsmetod

Pixel

Detalj

Global

Algoritm

SSD/SAD

FAST

Graph Cut /
Belief Propagation

Instruktionsuppsättning SSE/SIMD

SSE/SIMD

-

Parallellisering

Hög

Låg

Normal

Minne

Normal

Låg

Mycket hög

Beräkning

Arbetsdryg

Normal

Komplicerad
och arbetsdryg

Stabil

Ja

Nej

Ja

Realtid

Ja

Ja

Nej

Kvalitet

Normal

Begränsad

Mycket bra

HD

Ok

Bra

Tveksamt

Täthet

Tät

Gles

Tät

Pixelfel

< 20 %

< 5-20 %

<5%

Tabell 1, Uppställning av Korreleringsmetoderna
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5 Sammanfattning
De tre grupperna av metoder som presenterades här har alla sina egna användningsområden även om de alla försöker åstadkomma samma sak. Detta
beror på metodernas svaga och starka sidor. Till följande nämns deras starka
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och svaga sidor för att ge en bättre uppfattning om vad de lämpar sej till.
Den pixelbaserade korreleringsmetoden är den grundläggande metoden till
de andra grupperna. Den är den mest välutforskade av dem alla. Dess brister
är att den är känslig för ocklusion, repetitiva texturer och texturlösa områden. Dess starka sidor är att den är lätt att implementera och lätt att optimera. Metoden kan implementeras i FPGA:n för att skapa strömsnåla realtidslösningar. Denna metod går att implementera i mobila enheter och det
görs i dagsläget.
Detaljbaserade korreleringsmetoden passar bra i små mobila enheter då metoden klarar realtids prestanda på svaga CPU:er. Djupet beräknas endast för
utvalda punkter och kan därför påstås vara icke stabil eftersom antalet referenspunkter kan variera. Metoden kan användas för navigering i autonoma
system som bevisats av Schauwecker m.fl.
De globala metoderna är en tillämpning av pixelbaserade korreleringsmetoderna. Genom att kolla på bilderna i sin helhet kan man få ett bättre resultat
och överkomma pixelbaserade metodernas svagheter. Globala metoder skapar det överlägset bästa resultatet men beräkningstiden är mycket längre än
i de andra metoderna då problemet som löses är ett NP problem. Denna metod går att implementera i mobil hårdvara i lägre resolution om realtidsprestanda inte är ett krav.
Mobila enheter är den nya fronten för datorseende. Teknologin har kommit
så långt att övergången från stationära datorer är möjlig. Vi kan förvänta oss
många nyheter från företag som Google och Apple inom en snar framtid.
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Skulle vara roligt med detaljerade
exempel och problem som löses med
denna teknologi
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