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Abstrakt
Cílem této práce je vývoj aplikace pro porovnávání a vyhledávání 3D modelů. Zabývá se extrakcí
deskriptorů vhodných pro porovnávání 3D modelů a umožňuje pro uživatelem vybraný model
vyhledat několik nejpodobnějších 3D modelů. Používá deskriptory získané pomocí metody Reeb
graph. Dále popisuje použití knihoven implementujících použitou metodu a experimenty s rych-
lostí a kvalitou nad před-připravenou databází modelů.

Abstract
Goal of this paper is development of aplication for comparing of 3D models. It deals with
extraction od descriptors suitable for comparing of 3D models and enables to find models similar
to users query. For extraction of descriptors application uses Reeb graph method. This paper
also describes usage of libraries that implements Reeb graph method and some experiments
with speed and quality over pre prepared models database.
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Kapitola 1

Úvod

V moderní době se stále více propojuje reálný a virtuální svět. S nástupem nových technologií
vznikají i nové požadavky na spravování, znovupoužitelnost a při stále se zvětšujícím množství
ukládaných 3D modelů také na jejich vyhledávání. V dnešní době již existují systémy pro vyhle-
dávání na bázi textu (Google, DuckDuckGo) nebo pro vyhledávání na základě obrazových dat,
jako jsou například fotografie nebo snímky z kamerových záznamů.

Vyhledávání v 3D prostoru zatím není příliš dobře zpracováno i přesto, že existuje relativně
hodně metod pro toto vyhledávání. Hlavní rozdíly lze najít hlavně v přesnosti a náročnosti
těchto metod.

Tato práce se zabývá tvorbou aplikace, která využívá metody Reeb Graph pro implementaci
vyhledávání mezi 3D modely. Tato metoda je implementována pomocí nástroje dostupného
z [9]. Cílová aplikace míří na koncového uživatele, proto je implementovaná jako „desktopová" s
grafickým uživatelským rozhraním. Hlavní funkcí aplikace je vyhledání několika nejpodobnějších
modelů v uživatelské databázi modelů. Vyhledává se vždy, pro na vstup, uživatelem vybraný
model. Důležité je, aby aplikace vyhledávala očekávané modely a nabídla uživateli několik mož-
ností jak s modelem dále pracovat, jako je třeba vyhledání nalezeného modelu v adresáři na
disku, nebo možnost spravovat databázi modelů přes jednoduché rozhraní zobrazující obsah
pevného disku přímo v aplikaci. Další ze samozřejmých funkcí je také zobrazování 3D modelů
přímo v aplikaci nebo otevření modelu v nějaké jiné aplikaci, zajímající se stejnou problemati-
kou, která je dostupná na stroji uživatele.

V kapitole č. 2 je popsaná teorie nutná k pochopení problematiky a použité metody pro
porovnávání.

V kapitole č. 3 je popsáno stanovení cílů, návrh jejich řešení, funkce cílové aplikace a ná-
vrhem testování.

Kapitola č. 4 se zabývá implementací použitých knihoven, nástroji pro tvorbu aplikace,
úspěšností implementace a návrhy na zlepšení.

Kapitola č. 5 se zabývá testováním použitelnosti aplikace.
Kapitola č. 6 se zabývá shrnutím shrnutím výsledků celé práce.
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Kapitola 2

Metody pro vyhledání podobných
modelů

Tato kapitola pojednává o teorii, která je použita pro návrh koncové aplikace. Obsahem je
stručný popis a rozdělení metod pro porovnávání 3D modelů. Dále obsahuje obecný popis
deskriptorů používaných k popisování 3D modelů. V další části je uveden popis metody Reeb
Graph a dalších vybraných metod pro extrakci deskriptorů z modelů.

2.1 Deskriptory 3D modelů
Běžné metody reprezentace modelů jsou popsány v [1]. Porovnávání modelů, ve formách po-
psaných v citovaném dokumentu, je zpravidla velmi složité a neefektivní. Z toho důvodu je pro
reprezentaci modelu vhodnější, když se z nich vypočítají deskriptory jaké jsou popsány dále.

Obecně lze deskriptory modelů chápat jako mapování z prostoru 3D modelu do vektorového
prostoru, který je konečný a má více dimenzí. Hlavní požadavky pro takové mapování jsou kla-
deny hlavně na zachování co nejvíce možného množství původních informací a také aby výsledný
vektor měl co nejméně dimenzí. Vypočítání takového deskriptoru redukuje porovnávání dvou
modelů na počítání rozdílu mezi dvěma deskriptory.

Deskriptory modelů lze rozdělit podle formy reprezentace a jejich vlastností do následujících
skupin [17]:

∙ založené na pohledu

∙ založené na histogramech

∙ založené na vlastnostech

∙ založené na grafech

∙ hybridní deskriptory

2.1.1 Požadavky na popisující metody

Metod na popisování 3D modelů existuje mnoho. Každá se ale může hodit na něco jiného.
Některé se mohou zaměřit na rychlou extrakci deskriptorů a některé se zaměřují na co největší
přesnost. Proto je vhodné si nastavit alespoň základní požadavky na vlastnosti metod.

∙ Přesnost - vybraná metoda by měla být přesná, protože nepřesné metody často nemá
smysl využívat ani k orientačním výsledkům

∙ Rychlost - vybraná metoda by měla být přiměřeně rychlá i na průměrném stroji, aby
dlouhé čekání na výpočet neodradilo uživatele od používání aplikace
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∙ Dostupnost - implementace metody by měla být volně dostupná, nejlépe pod MIT licencí,
aby uživatel nemusel řešit licenční problémy

∙ Časté používání - vybraná metoda by měla být dobře známá, aby se mohla její účinnost
snadno srovnat s ostatními

2.1.2 Metody založené na pohledu

Základní myšlenka metod založených na pohledu zní „Pokud jsou si dva objekty podobné, potom
jsou si podobné i ze všech možných úhlů pohledu [13].
Lightfield deskriptory
Tyto deskriptory jsou extrahovány z 4D světelných polí, které reprezentují 3D model. Toto
světelné pole je definováno jako pěti-dimenzionální funkce, která reprezentuje ozáření 3D modelu
v nějakém jeho daném bodě a v zadaném směru. Tyto světelná pole jsou reprezentovány pomocí
sady 2D obrazů, které se získají pomocí několika kamer obklopujících daný model jako na
obrázku 2.1. Kamery se zpravidla umísťují na plochý povrch kolem objektu nebo na pomyslnou
kouli obklopující zkoumaný objekt jako na obrázku 2.2. Velkou nevýhodou může být velká
paměťová náročnost metody [13].

Obrázek 2.1: 2D siluety 3D modelu [13].
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Obrázek 2.2: Pořízení 2D obrazů z 3D modelu [13].

2.1.3 Metody založené na histogramech

Metody založené na histogramech zpravidla vytvoří popis modelu na základě nějakých vlastností
a následně z těchto informací vytvoří histogram. Porovnávání modelů se potom provádí jako
porovnání histogramů modelů.
Bag of words
Tato metoda je inspirována metodou pro analýzu textu, které vytváří dokument s nezařazenými
klíčovými slovy. Metoda pracuje s přístupem, kdy je každý model reprezentován jako skupina
(„pytel" tedy „bag") vizuálních slov. Každý model je tedy určen frekvencí těchto slov, která je
zachycena do histogramu daného modelu a následně využita pro porovnávání.

Základním krokem metody je vytvoření slovníku jako například na obrázku 2.3. Ten se
vytvoří extrakcí rysů z tréninkových obrazů daného modelu. Každý obraz je zastoupen několika
částmi, které jsou reprezentovány ve formě vektorů, které můžeme považovat za deskriptory.
Tyto deskriptory by měly být schopné nést informace o intenzitě, natočení nebo měřítku dané
části obrazu [7].
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Obrázek 2.3: Tvoření slovníku pro bag of words [6].

2.1.4 Metody založené na grafech

Tyto metody se dají rozdělit podle typu grafu, který používají:

1. Skeletal graph

2. Reeb graph
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Obrázek 2.4: Rozdělení deskriptorů do kategorií [17].

Reeb graph
Reebovy grafy jsou topologické konstrukce definované Georgem Reebem. Pro zadaný manifold
𝑀 definuje funkci 𝑓 , s reálným oborem hodnot, která je definovaná na 𝑀 jako například na
obrázku 2.6. Reebův graf je potom kvocient definovaný relací ekvivalence, která identifikuje
body patřící do stejné složky hladiny f. Pro některé hypotézy na M a f je ustanoven teorém,
který se dá chápat jako definice Reebova grafu [10]. Příklady manifoldů lze nalézt na obrázku
2.5.

Nechť 𝑀 je manifold s 𝑛 dimenzemi a 𝑓 je funkce s reálným oborem hodnot definovaná
na 𝑀 . Dále nechť je definována relace ekvivalence "~" jako (𝑃, 𝑓(𝑃 )) ~(𝑄, 𝑓(𝑄)) pouze pokud
𝑓(𝑃 ) = 𝑓(𝑄) a 𝑃,𝑄 jsou součástí stejné spojené složky 𝑓−1(𝑓(𝑃 )).

Prostor na 𝑀 × ℛ indukovaný “~” je konečný jednodimenzionální komplex1 𝐾 takový,
že odraz každého vrcholu ∆0

𝑖 je singulárně spojený komponent s hladinami funkce 𝑓 a doraz
každého vnitřního simplexu ∆1

𝑗 je homeomorfní topologický produkt komponentu propojeného
s hladinami ℛ.

1K-simplex Δ𝑘 v R𝑛 pro 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, je konvexní obal afinních, nezávislých 𝑘 + 1 bodů 𝐴0, 𝐴1, ..., 𝐴𝑘 zva-
ných vrcholy. Konečný jednoduchý komplex můžeme definovat jako konečný soubor simplexů s jejich stěnami,
jakýchkoli dimenzí, jejichž stěny se mohou protnout pouze kolem společné stěny k-simplexu Δ𝑘 jehož vrcholy
jsou neprázdná podmnožina z množiny bodů Δ𝑘. Zároveň dimenze jednoduchého komplexu je také maximální
dimenzí jeho simplexů [15].
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Obrázek 2.5: Příklady 2-manifoldů: (a) bez hranice (b) s hranicemi (c) objekt který není manifold
[10].

Extended reeb graph
Rozšířený Reebův graf, se poprvé začal používat pro vytváření modelů povrchů. S jeho pomocí
jsme schopni zobrazovat modely povrchů skrze konečnou sadu hladin mapovací funkce 𝑓 .

Definice Reebova grafu byla rozšířena o trojúhelníkovou síť reprezentující 2n manifold v
ℛ3 prostoru. Další významnou vlastností rozšířeného Reebova grafu je, že dokáže pracovat i s
kritickými vrcholy jako jsou okraje sopek [12].
Formálně označíme [𝑓𝑚, 𝑓𝑀 ] jako interval spojité funkce 𝑓 definované na povrchu 𝑀 jako
𝑓𝑚 = 𝑓0 < 𝑓1 < 𝑓2 < 𝑓3 < ... < 𝑓𝑛𝑝 < 𝑓𝑀 = 𝑓𝑛𝑝+1, 𝑛𝑝 ∈ 𝒩 , a zároveň𝑓−1(𝑓𝑖), 𝑖 = 0, ..., 𝑛𝑝 + 1
jsou všechny nedegenerující hladiny 𝑓 .

Potom uvažujeme 𝐼 = (𝑓𝑖, 𝑓𝑖+1), 𝑖 = 1, ..., 𝑛𝑝 ∪ 𝑓0, 𝑓1, ..., 𝑓𝑛𝑝, 𝑓𝑛𝑝+1 jako rozdělení intervalu
[𝑓𝑚, 𝑓𝑀 ] podle sady 𝑛𝑝+1 otevřených vnitřních částí [𝑓𝑚, ..., 𝑓𝑀 ] a hodnot funkcí 𝑓𝑖 [10]. Potom
rozšířený Reebův graf rovnosti mezi dvěma body 𝑃,𝑄 ∈ ℳ je definován:

1. 𝑓(𝑃 )𝑎𝑓(𝑄) náleží stejnému elementu 𝑡 ∈ 𝐼.

2. 𝑃 a 𝑄 náleží komponentu 𝑓−1(𝑓(𝑡)), 𝑡 ∈ 𝐼.
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Obrázek 2.6: Ukázka Reebova grafu z 2-manifoldu [24].

Obrázek 2.7: Průběh metody ERG [10].

Multi-resolution Reeb graph
Multi-resolution Reeb graph (MRG) reprezentuje objekt pomocí trojúhelníkové sítě, která je
nezávislá na topologii objektu. Tento přístup umožňuje zpracovat povrch objektu s různým
množstvím detailů a zároveň zprostředkovává vlastnosti objektu.

Konstrukce grafu začíná rozdělením mapovací funkce na intervaly. Následně jsou trojúhel-
níky, jejichž zobrazení do mapovací funkce náleží dvěma a více intervalům mapovací funkce
rozděleny tak, aby zobrazení každého trojúhelníku náleželo pouze jednomu intervalu. Následně
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se spočítají sady trojúhelníků, jejichž zobrazení náleží do stejného intervalu zobrazovací funkce.
Tyto sady jsou zároveň chápány jako uzly výsledného grafu. Extrakce je provedena v 𝑂(𝑛+𝑚)
operacích, přičemž 𝑛 reprezentuje počet trojúhelníků v původní síti a 𝑚 reprezentuje počet
trojúhelníků, které byly přidány při rozdělování do intervalů zobrazovací funkce [14]. Vytváření
grafu je znázorněno na obrázku 2.8.

Obrázek 2.8: Průběh metody MRG [11].

Skeletal graph
Skeletal graph se získává z voxelových dat zkoumaného objektu jako orientovaný acyklický graf
(DAG). Podle definice Skeletal graph je každý bod orientovaného acyklického grafu spojený se
sadou geometrických vlastností a tzv. signature vector, který obsahuje topologické informace o
zkoumaném objektu. Signature vector se získává Eigenovy dekompozice [27] matice sousednosti
grafu [19]. Příklad tvorby grafu lze najít na obrázku 2.9.

Obrázek 2.9: Příklad Skeletal graph [25].

2.1.5 Metody založené na vlastnostech

Spherical Harmonics
Asi nejznámější metodou pro extrakci deskriptorů je metoda Spherical Harmonics [31]. Je zařa-
zena do skupiny Spatial map a na rozdíl od metody Reeb graph není invariantní vůči rotacím.
Tento nedostatek se dá vyřešit jejími rozšířeními jako jsou Rotation Invariant Spherical Har-
monics (RISH), Spherical harmonics Transform (SHT) nebo 3D Zernike descriptors, která je
založena na 3D Zernikeho momentech. Extrakce deskriptorů se skládá z pěti kroků.
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Obrázek 2.10: Průběh metody Spherical Harmonics [31].

3D Zernike descriptors
3D Zernikeho deskriptory se dají považovat za určité rozšíření nebo zlepšení metody Spherical
Harmonics. Zernikeho deskriptory mají několik užitečných vlastností, jako je třeba invariantnost
vůči rotaci. Tyto deskriptory jsou založeny na 3D Zernikeho momentech. Zernikeho momenty
byly shledány lepšími než ostatní, kvůli lepším výsledkům v oblastech jako je třeba citlivost
na okolní šum nebo ukládání přebytečných informací. Obecně jsou momenty, v kontextu roz-
poznávání tvarů, definovány jako projekce funkcí definujících objekt 𝑓 ∈ 𝐿2 na množinu funkcí
Ψ = {Ψ𝑖}, 𝑖 ∈ 𝒩 na doméně Ω [23]. Pak můžeme říct, že Zernikeho momenty jsou projekce
funkcí definujících objekt na množině ortogonálních funkcí (3D Zernikeho polynomech 2.11) na
jednotkové kružnici.

Obrázek 2.11: Příklad Zernikeho polynomů [5].
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2.1.6 Srovnání metod

Obecným cílem deskriptorů 3D objektů je vytvořit mapování z 3D prostoru do více-dimenzionálního
konečného vektorového prostoru. Je také potřeba v průběhu tohoto procesu zachovat co nejvíce
informací a zároveň udržet počet dimenzí výsledného vektoru na možném minimu. Přestože ne-
existuje univerzální metrika pro měření těchto metod ani žádná teorie pro obecný popis těchto
mapování, nabízí obrázek 2.12 srovnání určitých vlastností metod pro extrakci deskriptorů.

Obrázek 2.12: Porovnání metod pro extrakci deskriptorů [19].

2.1.7 Porovnávání MRG deskriptorů

Tato část se bude věnovat tomu, jak se zjišťuje, které MRG deskriptory si jsou podobné.
Nejdříve se spočítají atributy �̂� pro každý uzel 𝑚 v grafu. Obecně se dá výpočet vyjádřit

takto:

�̂� =
∑︁
𝑐

𝑐 (2.1)

kde 𝑐 je potomek uzlu 𝑚. Potom se podobnost mezi dvěma uzly (𝑚,𝑛) dá definovat jako po-
dobnost mezi jejich atributy za platnosti těchto podmínek:

0 ≤ 𝑠𝑖𝑚(�̂�, �̂�) ≤ 𝑠𝑖𝑚(�̂�, �̂�) (2.2)

∑︁
𝑚∈𝑅

𝑠𝑖𝑚(�̂�, �̂�) = 1 (2.3)

Největší podobnost můžeme spočítat, pokud uzel porovnáváme se sebou a všechny uzly v grafu
𝑋 jsou si rovny potom, je suma podobností rovna jedné. Potom podobnost mezi dvěma grafy
𝑋 a 𝑌 můžeme spočítat jako:

𝑆𝐼𝑀(𝑋, 𝑌 ) =
∑︁

𝑚∈𝑋,𝑛∈𝑌
𝑠𝑖𝑚(�̂�, �̂�) (2.4)

Hodnota podobnosti nabývá hodnot z intervalu ⟨0, 1⟩, kde vyšší hodnota znamená větší
podobnost mezi dvěma grafy. V procesu porovnávání potom hledáme dvojici uzlů, které mají
největší hodnotu podobnosti a zároveň zachovávají topologickou konzistenci obou objektů. Pře-
hled porovnávacího algoritmu je na obrázku 2.13.

Celý porovnávací algoritmus lze potom zapsat ve čtyřech krocích takto [16]:

12



Krok 1: Vlož dva uzly 𝑚, 𝑛 z dvou grafů 𝑋, 𝑌 s nejmenšími detaily do seznamu
𝑆.
Krok 2: V seznamu 𝑆 najdi pár uzlů (𝑚 ∈ 𝑋, 𝑛 ∈ 𝑌 ), které zachovávají topo-
logickou konzistenci grafů 𝑋 a 𝑌 .
Krok 3: Odstraň 𝑚 a 𝑛 ze seznamu 𝑆 a vlož (𝑚, 𝑛) do seznamu párů 𝑃 . Pokud
neobsahují 𝑚 a 𝑛 největších možných detailů, přidej jejich potomky do seznamu
𝑆.
Krok 4: Opakuj kroky 2 a 3 dokud není seznam 𝑆 prázdný. Pokud prázdný je,
vypočítej 𝑆𝐼𝑀(𝑋, 𝑌 ) pomocí 𝑠𝑖𝑚(�̂�, �̂�) pro každý element v seznamu párů 𝑃 .

Obrázek 2.13: Přehled porovnávacího algoritmu [16].
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2.2 Metriky kvality nalezených výsledků
Způsoby, jakými lze zjistit kvalitu výsledku pro zadaný dotaz záleží hlavně na relevantnosti
zkoumaných dokumentů. Funkce pro měření relevantnosti se dělí do dvou základních skupin:

1. pro binární hodnocení

2. pro stupňované hodnocení

Ve skupině číslo jedna se jedná hlavně o funkce Mean Average Prescision, Recall a Prescision.
Skupinou číslo dvě se tato práce nevyužívá a proto nebude dále rozepisována. Skupina číslo dvě
je spolu s ostatními metrikami popsána v práci autora [18].

Binární vyhledávání dělí skupinu výsledků 𝑋 na dvě podskupiny:

∙ pozitivní (𝑃 )

∙ negativní (𝑁)

Přesnost tohoto rozdělení závisí na přesnosti vyhledávací metody, proto musíme tyto dvě pod-
skupiny dále rozdělit na další čtyři podskupiny:

1. True positives (pravdivě pozitivní)

2. False positives (falešně pozitivní)

3. True negatives (pravdivě negativní)

4. False negatives (falešně negativní)

Pro tyto skupiny platí, že True positives (TP) jsou nalezené výsledky, které patří do podsku-
piny pozitivních výsledků. False positives (FP) jsou výsledky, které nebyly nalezeny, ale patří do
podskupiny pozitivních výsledků. True negatives (TN) jsou nenalezené výsledky, které neměly
být nalezeny a patří do podskupiny negativních výsledků. False negatives (FN) jsou nalezené
výsledky, které neměly být nalezeny a patří do podskupiny negativních výsledků.

Prescision
Prvním z požadavků na vyhledávací nástroje je nalezení pouze relevantních dokumentů. Tento
požadavek zprostředkovává funkce Prescision, která vyjadřuje přesnost nebo také čistotu na-
lezených výsledků. Funkce je definována jako podíl počtu nalezených relevantních dokumentů
proti celkovému počtu nalezených dokumentů [18].

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
| {relevantní dokumenty} ∩ {nalezené dokumenty} |

| {nalezené dokumenty} |
(2.5)

Recall
Druhým požadavkem na vyhledávací nástroje je nalezení všech relevantních dokumentů. Tento
požadavek zprostředkovává funkce Recall, která vyjadřuje, jak velká část ze všech relevantních
dokumentů byla nalezena. Funkce je definována jako podíl počtu relevantních nalezených doku-
mentů vůči počtu všech relevantních dokumentů [18].

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
| {nalezené dokumenty} ∩ {relevantní dokumenty} |

| {relevantní dokumenty} |
(2.6)
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Obrázek 2.14: Skupiny získaných výsledků [29].

Mezi další užitečné funkce patří:

∙ Average Prescision

∙ Mean Average Prescision

∙ Accuracy

∙ Error rate

∙ Matthews correlation coefficient

∙ Mean Reciprocal Rank

Average Prescision
Average prescision (AP) slouží k vyjádření provedeného dotazu pomocí jednoho čísla. Vyja-
dřuje průměrnou hodnotu Prescision na intervalu funkce Recall. Zjednodušeně se dá vyjádřit
jako suma hodnot Prescision násobených změnou v hodnotě Recall [18].

𝐴𝑃 =

𝑛∑︁
𝑘=1

𝑝(𝑘)∆𝑟(𝑘) (2.7)

Pro 𝑛 jako počet všech nalezených hodnot, 𝑝(𝑘) jako hodnota Prescision horních 𝑘 položek
a ∆𝑟(𝑘) jako změna mezi 𝑘 − 1 a 𝑘.
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Mean Average Prescision
Pro každý uživatelský dotaz můžeme spočítat Average Prescision. Hodnota Mean Average Pre-
scision slouží k vyjádření kvality množiny těchto dotazů jedním číslem. Počítá se jako podíl
sumy 𝐴𝑃 s počtem dotazů [2].

𝑚𝐴𝑃 =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑖=1

𝐴𝑃𝑖 (2.8)

Mean Reciprocal Rank
Mean Reciprocal Rank (MRR) je užitečná hodnota pro hodnocení systémů, které mají malý
počet relevantních položek nebo u systémů, kde uživatele zajímá hodnocení prvních několika
položek. Spočítá se jako podíl počtu dotazů uživatele a sumy z převrácené hodnoty ranku všech
položek [4].

𝑀𝑅𝑅 =
1

𝑄

𝑄∑︁
𝑖=1

1

𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖
(2.9)

Accuracy
Funkce Accuracy (ACC) vyjadřuje, jak moc se naměřená hodnota blíží ke skutečnému výsledku
[26]. Počítá se jako podíl správně nalezených dokumentů a všech dokumentů.

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
| {TP} |

| {TP} + {TN} |
(2.10)

Tato funkce však může vést k zavádějícím výsledkům. Například, pokud budeme uvažo-
vat sadu dokumentů, která obsahuje 95% negativních hodnot a 5% pozitivních hodnot. Pokud
označíme všechny hodnoty jako negativní, tak dostaneme přesnost 95%. Tento problém pomáhá
vyřešit funkce Balanced accuracy, která se počítá jako součet Recall a True negative rate (TNR),
dělený dvěma.

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
| {Recall} + {TNR} |

2
(2.11)

True negative rate (někdy nazývaná Specificity) vyjadřuje poměr správně identifikovaných
negativních hodnot ke všem negativním hodnotám [30].

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒 =
| {𝑇𝑁} |
| {𝑁} |

(2.12)

Error rate
Funkce Error rate (Err) udává míru chybovosti spočítaných výsledků. Spočítá se jako podíl
nesprávně vyhodnocených výsledků a počet všech dokumentů v sadě [3].
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𝐸𝑟𝑟 =
| {𝐹𝑃} + {𝐹𝑁} |
| {𝑃} + {𝑁} |

(2.13)

Matthews correlation coefficient
Matthews correlation coefficient (MCC) je další ze způsobů vyhodnocování kvality vyhledávání
dokumentů. MCC je v podstatě korelační koeficient, který udává rozdíl mezi očekávanými a
skutečnými výsledky binárního vyhledávání. Koeficient nabývá hodnot z intervalu ⟨−1, 1⟩, kde
1 vyjadřuje perfektní stav, 0 vyjadřuje stav blízký náhodné přesnosti a -1 vyjadřuje absolutní
nesoulad meze předpovězenými a skutečnými výsledky. Tento koeficient se moc často nepoužívá,
ale je považován za kvalitní metriku. Má také nespornou výhodu v tom, že ho lze použít i na
různě velké datové sady [28]. Počítá se jako:

𝑀𝐶𝐶 =
| {𝑇𝑃} × {𝑇𝑁} − {𝐹𝑃} × {𝐹𝑁} |

|
√︀

({𝑇𝑃} + {𝐹𝑃}) * ({𝑇𝑃} + {𝐹𝑁}) * ({𝑇𝑁} + {𝐹𝑃}) * ({𝑇𝑁} + {𝐹𝑁}) |
(2.14)

Prescision-recall graf
Hodnoty Prescision a Recall spolu úzce souvisejí. Z jejich definice vyplývá, že pokud by byla
požadována hodnota Prescision 1, tedy absolutní shoda, tak by stačilo vybrat jeden výsledek, u
kterého je jistota, že je správný. Takovým chováním se ale úplně ztratí hodnota funkce recall. V
opačném případě, kdy by byla požadována maximální hodnota recall, by stačilo vybrat všechny
dostupné výsledky. Tím by se ale velmi snížila hodnota Prescision. Z těchto důvodů je vhodné
uvádět tyto hodnoty v grafu. V grafu je možné vyjádřit vyhodnocení jednoho dotazu a také
vyhodnocení množiny dotazů.
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Obrázek 2.15: Příklad prescision-recall grafu [8].
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Kapitola 3

Návrh aplikace pro vyhledávání v
databázi 3D modelů

Obsah této kapitoly se skládá ze shrnutí cíle této práce. Mezi ně patří návrh požadavků na
cílovou aplikaci zabývající se vyhledáváním v databázi 3D modelů a využitím metod popsaných
v kapitole 2. Tato práce je zaměřená na využití již existujících metod pro implementaci aplikace
pro cílového uživatele. Nakonec se kapitola věnuje stručnému popisu návrhu UI aplikace.

3.0.1 Vyhledávání modelů

Základním cílem a myšlenkou této práce je implementace aplikace pro koncového uživatele, která
by umožnila spravování databáze modelů, jejich porovnávání a také vyhledávání nejpodobnějších
modelů pro uživatelem zadaný model. Proto je nutné si stanovit funkce, které by měla aplikace
zvládat. Kvůli cílení na koncového uživatele je také důležitý návrh UI, který je dostupný na
obrázku 3.2

∙ Extrakce deskriptorů modelů

∙ Vyhledávání

∙ Zobrazení modelů

∙ Práce s výsledky

Extrakce deskriptorů modelů
Aplikace by měla umět pracovat s libovolnou databází modelů, která obsahuje modely v někte-
rém známém formátu. To znamená, že by měla umět připravit modely (spočítat deskriptory)
modelů, jak je popsáno v předchozí kapitole. Neměla by tedy omezovat uživatele vstupní data-
bází, ale pouze pracovním strojem.

Další požadavek na extrakci deskriptorů je doba za kterou se deskriptory extrahují. Tato
extrakce může trvat delší dobu. Pro uživatele by mohlo být nepříjemné kvůli velké databázi
modelů dlouho čekat na extrakci nebo dokonce rozdělovat databázi do menších celků. Proto je
vhodné, aby bylo extrahování deskriptorů implementováno paralelně k běhu aplikace.

Vyhledávání
Vyhledávání podobných modelů je hlavní funkcí této aplikace. Pro uživatelem zadaný vstupní
model musí být aplikace schopna vyhledat 𝑚 podobných modelů tak, že porovná deskriptor
modelu s deskriptory ostatních modelů v databázi a seřadí výsledky jejich podobností.
Princip vyhledávání je zobrazen na obrázku 3.1. Vyhledávání je rozděleno na dvě části, které
symbolizují část prováděnou na pozadí (offline část) a část aktivně prováděnou uživatelem
(online část).
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Obrázek 3.1: Princip vyhledávání.

Zobrazení modelů
Další z funkcí aplikace je usnadnění práce s modely pro koncového uživatele. To by mělo být
možné díky zobrazení modelů přímo v aplikaci nebo zobrazení modelů ve výchozí aplikaci ope-
račního systému Windows a také v uživatelem vybrané aplikaci třetí strany.

Práce s výsledky
Aplikace by měla umět přehledně zobrazit výsledky a umožnit základní práci s vybranými mo-
dely, jako je třeba zobrazení modelu v průzkumníku souborů nebo také možnost nastavit práh
pro zobrazování počtu podobných modelů.

Flexibilita
Kvůli cílení na koncového uživatele, by měla být aplikace co nejjednodušší na používání, a také
by měla zvládat časté změny v databázi, jako je přidávání, mazaní nebo změnu modelů a také
celkovou záměnu databáze. Flexibilita by také měla zahrnovat možnost dodávat modely v li-
bovolném formátu, a proto by aplikace měla být schopna konvertovat modely do potřebného
formátu.

Jak bylo zmíněno v návrhu výše, aplikace by měla umět jednoduše zprostředkovávat funkce
uživateli. V části Control panel může uživatel spustit funkce pro extrakci deskriptorů, porovná-
vání modelů, konverzi modelů, zobrazení modelů a také může označený model otevřít v jiném
programu nebo zobrazit polohu souboru na disku. Vybírat modely lze v části File explorer, která
současně umožňuje základní operace jako přejmenování souborů. V části Loading bar je uživatel
informován o stavu extrahovaných deskriptorů. V části Application menu může nastavovat uži-
vatel hodnoty, které ovlivní běh aplikace. V prostřední části Model preview se zobrazuje náhled
modelu. V pravé části List of similar models se zobrazuje seznam nalezených modelů.
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Obrázek 3.2: Návrh UI aplikace.
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Kapitola 4

Implementace

Tato kapitola se zabývá implementací návrhu řešení popsaného výše v kapitole 3. Jedná se o
implementační řešení cílené na koncového uživatele, proto je vhodné použít řešení využívající
grafické rozhraní. Celá aplikace byla až na knihovnu implementující Reeb Graph vyvíjena na
operačním systému Windows s 64-bitovou architekturou, s tím, že na stejném systému byla celá
aplikace testována.

4.1 Knihovny
Pro implementaci aplikace hrají použité knihovny klíčovou roli. Pro implementaci metody Reeb
Graph je použita staticky kompilovaná knihovna1. Metoda je implementována v jazyce Java a
potřebuje verzi JavaSE 1.4 a vyšší. Pro tyto účely je k aplikaci přibalen Java Development Kit
(JDK) verze 14.0.1. Knihovna potřebovala úpravy ve svém rozhraní, aby bylo možné zajistit
některé funkce aplikace jako je třeba ukládání extrahovaných deskriptorů do uživatelem vybrané
složky nebo výběr modelu, který se bude porovnávat. Knihovna pracuje s .wrl formátem modelů.
Pro základní funkce knihovny nejsou potřeba žádné další knihovny nebo nástroje.

K implementaci grafického rozhraní existuje mnoho vhodných knihoven v několika jazycích.
Pro účely aplikace je vybrána knihovna PyQt52, která poskytuje navázání na framework QT53,
který poskytuje mnoho výhod, jako třeba možnost nasadit výslednou aplikaci na více systémech
s použitím jednoho zdrojového kódu. Pro zobrazování a renderování náhledů 3D modelů je
použito rozšíření PyQt3D4, které zprostředkovává navázání na Qt3D5.

Pro zjednodušení ukládání souborů na disk počítače byla při vývoji aplikace využívána
knihovna Pickle6. Při nasazení aplikace do provozu ale nebylo možné ji dále používat z důvodu
problémů na straně vydavatele, proto byla nahrazena knihovnou pickle-minix.

1https://github.com/dbespalov/reeb_graph
2https://pypi.org/project/PyQt5/
3https://www.qt.io/
4https://pypi.org/project/PyQt3D/
5https://doc.qt.io/qt-5/qt3d-index.html
6https://pypi.org/project/pickle5/
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4.1.1 Další použité nástroje

Jako součást balíku s aplikací jsou také další nástroje. Pro konvertování mezi formáty modelů
je použit program Meshconv [21], který je velmi jednoduchý na používání. Nástroj umožňuje
konverzi mezi populárními formáty 3D modelů jako jsou .ply, .obj, .stl, .wrl a .off.

Další z přidaných programů je nástroj Binvox [20], který je používán jako doplněk k nástroji
viewvox. Úkolem nástroje Binvox je konverze modelů do formátu .binvox.

Jako alternativa pro zobrazování modelů přímo v okně aplikace slouží nástroj Viewvox [22].
Nástroj je velice jednoduchý a umožňuje uživateli zobrazování 3D modelů ve vlastním okně a
také základní interakci s modelem, jako je otáčení ve všech směrech, přibližování a oddalování
modelu. Zobrazuje ale pouze modely, které jsou ve formátu .binvox.

4.2 Funkce aplikace
Mezi základní funkce aplikace patří co nejjednodušší uživatelské rozhraní, které je znázorněno
na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Základní rozhraní aplikace.

Mezi jednu z hlavních funkcí aplikace patří možnost zobrazovat modely. To je uživateli
umožněno více způsoby. První je zobrazení modelu přímo v aplikaci, druhý je zobrazení mo-
delu v nástroji Viewvox, který je součástí balíku s aplikací. Před zobrazením modelu je nutné
jej nejdříve konvertovat do formátu .binvox se kterým umí Viewvox pracovat. Třetí způsob, je
možnost zobrazit model ve výchozí aplikaci nastavenou v operačním systému. První dva způ-
soby jsou zobrazeny na obrázku 4.3. S modely lze v aplikaci, podobně jako u dalších aplikací
zabývajících se stejnou problematikou, otáčet, posouvat, nebo je lze přibližovat a oddalovat.
Toto je možné pomocí pohybu s myší a s pomocí levého a pravého tlačítka nebo pomocí šipek
znázorněných na obrázku 4.2. Zobrazování modelů má své limity. Pro zobrazení modelu je nutné
jej nejprve konvertovat do některého z formátů (.ply, .obj), které umí používat knihovna 4.1
použitá pro zobrazování modelů.
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Obrázek 4.2: Ovládací panel.

Obrázek 4.3: Zobrazení modelů.

Další z hlavních funkcí aplikace je samotné porovnávání modelů. Porovnání uživatel realizuje
tlačítkem Compare model. Po zmáčknutí tlačítka aplikace porovná vybraný model s ostatními
modely ve složce vybrané uživatelem a následně je zobrazí v tabulce sestupně podle toho, jak
moc si jsou podobné. Počet zobrazených modelů se dá omezit pomocí hodnoty Threshold, která
se nastavuje přes menu v levém horním rohu. Hodnota samotná omezuje, jak moc podobné
modely se budou brát v potaz ve výsledcích. Příklad porovnání je uveden na obrázku 4.4.

Obrázek 4.4: Porovnání modelů.

Mezi základní funkce aplikace patří extrahování deskriptorů pomocí metody Reeb Graph.
Tuto funkcionalitu by bylo vhodné v budoucnu rozšířit o další známé metody jako jsou například
Spherical Harmonics nebo 3D Zernike Descriptors. Extrakce se spustí pomocí tlačítka Extract
descriptors. Extrakce modelů probíhá ze složky modelů vybrané uživatelem při prvním spuštění
aplikace nebo pomocí tlačítka Set models directory, které se nachází v menu aplikace. Lokace
složky s modely se po ukončení aplikace uloží do konfiguračního souboru a při opětovném
spuštění se znovu použije, aby ji uživatel nemusel znovu zadávat. Deskriptory jsou extrahovány

24



do souborů ve formátu .mrg a jsou ukládány do složky, která je opět volena uživatelem, podobně
jako v případě složky s modely a její lokace je také podobně ukládána jako lokace složky s
modely. Zde je důležité zmínit, že při nastavení výchozí složky s modely na některou podsložku
databáze, dojde ke smazání deskriptorů modelů, které nejsou v této podsložce.

Funkce extrakce deskriptorů je implementována v odděleném vlákně, aby mohl uživatel plně
používat ostatní funkce aplikace. Operace extrahovaní deskriptorů je také možné kdykoli zrušit
pomocí tlačítka, které se nachází hned vedle pruhu zobrazujícího procentuálně, kolik deskriptorů
již bylo extrahováno jako na obrázku 4.5. Při extrahování deskriptorů modelů je také aplikace
schopna rozpoznat, které deskriptory byly již dříve extrahovány a ty při další extrakci vynechat.
Dále se při extrakci kontroluje, které modely byly nějak změněny nebo odstraněny. Změněné
modely se potom extrahují znovu a deskriptory smazaných modelů jsou odstraněny ze složky
deskriptorů.

Obrázek 4.5: Průzkumník souborů.

Další z užitečných funkcí aplikace je průzkumník souborů. Ten umožňuje uživateli vidět
soubory přímo na disku jeho stroje. Kromě prohlížení umožňuje pomocí kontextového menu
mazání, kopírování a vkládání souborů a také vytváření nových adresářů jako je znázorněno na
obrázku 4.5.

Pro větší komfort uživatele je také implementována funkce konvertování mezi známými for-
máty 3D modelů. Tato funkce je zajištěna pomocí nástroje Meshconv. Je tedy možné pracovat s
formáty .ply, .obj, .stl, .wrl jak je znázorněno na obrázku 4.6. Pro konverzi do formátu .binvox
je použit nástroj Binvox. Konverze do tohoto formátu probíhá stejně jako konverze ostatních
podporovaných formátů.
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Obrázek 4.6: Konverze modelů.
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Kapitola 5

Testování

5.1 Sada testovacích modelů
Sada testovacích modelů je převzata z testovací databáze Princeton Shape Benchmark1. Testo-
vání neproběhlo na celé databázi, ale pouze na vybraných částech a také byly přidány modely od
autorů nástroje Reeb Graph2. Testovací sada je rozdělena na několik tříd a několik samostatných
modelů, které nejsou dále rozdělovány:

∙ Cars 5.1

∙ Houses 5.2

∙ Mugs 5.3

∙ Planes 5.4

∙ Signs 5.5

∙ Tables 5.6

Obrázek 5.1: Sada modelů s auty.

1https://shape.cs.princeton.edu/benchmark/
2https://github.com/dbespalov/reeb_graph
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Obrázek 5.2: Sada modelů s domy.

Obrázek 5.3: Sada modelů s hrnky.

Obrázek 5.4: Sada modelů s letadly.
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Obrázek 5.5: Sada modelů se značkami.

Obrázek 5.6: Sada modelů se stoly.
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5.2 Výsledky testování
Výsledky měření hodnot Prescision a Recall pro nástroj Reeb Graph jsou zaznamenány v grafu
na obrázku 5.7 podle teorie nastíněné v sekci 2.2.

Měření bylo provedeno na všech sadách zmíněných v sekci 5.1. Pro měření byl zvolen práh
podobnosti threshold na hodnotu 60%. Parametry pro nástroj Reeb Graph byly ponechány vý-
chozí podle nastavení tvůrců nástroje. Výsledná přesnost je poměrně kolísavá. Nejvýše dosahuje
hodnoty 65% a to jen pro některé modely. Pro některé jiné modely je dokonce přesnost nulová,
protože nástroj označil za podobný model pouze ten, který byl použit jako vstupní dotaz. Tento
problém se týká zejména sady značek a části sady stolů.

Obrázek 5.7: Prescision-recall křivka.
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Kapitola 6

Závěr

Cílem této závěrečné práce pro bakalářské studium je návrh a implementace „desktopové" apli-
kace za použití sady nástrojů , která umožňuje jednoduché vyhledávání, zobrazování a další
práci s podobnými 3D modely v uživatelské databázi. Aplikace k výpočtům deskriptorů modelů
využívá metodu Multi-resolution Reeb graph.

Výpočetní doba, kterou metoda Multi-resolution Reeb graph potřebuje k vypočtení deskrip-
torů je vcelku dlouhá, proto je dobré, že se povedlo implementovat extrahování v samostatném
vlákně a tím umožnit uživateli po dobu extrakce dále pracovat s aplikací.

Doba potřebná k porovnání extrahovaných MRG souborů je vcelku uspokojivá, ale v případě
některých modelů se porovnávání na delší dobu zasekne.

Z celkového pohledu se povedlo implementovat všechny vlastnosti a funkce uvedené v návrhu
aplikace a dalo by se tedy říct, že je aplikace co se týče funkčnosti z 90% kompletní. Malé nepří-
jemnosti může způsobit fakt, že při nastavení výchozí složky s modely na některou podsložku
databáze, dojde ke smazání deskriptorů, které nejsou v této podsložce.

Hlavní výhodou aplikace je, že je implementována v jazyku Python za použití veřejně dostup-
ných nástrojů a knihoven. S menšími úpravami může potencionálně fungovat na všech počítačích
bez omezení operačním systémem.

Aplikace není dokonalá a proto je zde místo pro zlepšení. Zlepšit by se dala zejména rych-
lost jakou probíhá extrahování deskriptorů a následné porovnávání modelů. Jako další vhodné
vylepšení se jeví rozšíření aplikace o extrakci dalších druhů deskriptorů pro případy, kdy bude
uživatel preferovat deskriptory s jinými vlastnostmi než má metoda Multi-resolution Reeb graph
nebo pokud bude na překážku současná nepříliš velká rychlost extrakce MRG deskriptorů.
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Příloha A

Obsah DVD

Součástí práce je přiložené DVD s finální sadou nástrojů, zdrojovým kódem aplikace a menší
sadou modelů pro demonstraci funkčnosti aplikace.

A.0.1 Struktura složek

Složka/soubor
descriptors
executables

jdk-14.0.1
- binvox.exe
- meshconv.exe
- python-3.8.3-amd64.exe
- viewvox.exe
- vs_buildtools.exe

icons
models
reeb_graph
source
- dialog.py
- loading.py
- qt.py
- reeb.py
- view_model.py
install.bat
install_dependencies.bat
start_app.bat

Popis
Složka s vypočítanými deskriptory
Složka s nástroji
Složka s Java development kit
Nástroj pro konverzi do formátu .binvox
Nástroj pro konvertovaní modelů
Nástroj pro instalaci jazyka Python
Nástroj pro zobrazování modelů
Nástroj pro instalaci vývojových nástrojů
Složka s ikonami aplikace
Složka s modely
Složka s implementací metody Reeb graph
Složka se zdrojovými kódy aplikace

Skript zahajující instalaci nástrojů pro aplikaci
Skript instalující závislosti
Skript pro spuštění aplikace
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Příloha B

Návod pro spuštění a nastavení

B.1 Instalace programu
Aplikace se instaluje jednoduše pomocí skriptu install.bat. Po nainstalování všech potřebných
nástrojů se aplikace spustí pomocí skriptu start_app.bat

Potřebný software
Pro správný běh aplikace je potřeba následující software:
Operační systém: Windows v 64-bit verzi
Python: Nainstalovaný jazyk Python verze 3.8.3
Build tools: Visual studio C++ build tools

B.1.1 Nastavení

Aplikace umožňuje nastavit několik hodnot, které ovlivní její běh. Aplikace umožňuje v menu,
jako na obrázku B.1, nastavit složky s modely a deskriptory, dále hodnotu threshold, která určuje
jak moc podobné modely se zobrazí v seznamu s podobnými modely. Umožní také nastavit cestu
k programu třetí strany, ve kterém bude aplikace otevírat modely. Nakonec umožňuje nastavit
cestu ke složce s Javou a také nastavit složku, ve které se bude otevírat průzkumník souborů v
aplikaci.

Obrázek B.1: Nastavení aplikace
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