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Resumo

Gomes Neto, Severino. Melhorando a Estimação de Pose com o RANSAC
Preemptivo Generalizado e Múltiplos Geradores de Hipóteses. Natal, 2014.
98p. Tese de Doutorado. Departamento de Informática e Matemática Aplicada,
Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

A estimação de pose/movimento de câmera constitui um dos problemas fundamentais na
visão computacional e pode ser resolvido por vários métodos. Dentre estes métodos se
destaca o Preemptive RANSAC (RANSAC Preemptivo), que apesar da robustez e veloci-
dade apresenta problemas de falta de flexibilidade em relação a requerimentos das apli-
cações e plataformas computacionais utilizadas. Neste trabalho, propomos um aperfeiço-
amento da estrutura do Preemptive RANSAC para superar esta limitação e viabilizar sua
execução em dispositivos com recursos variados (enfatizando os de poucas capacidades)
atendendo a requisitos de tempo e precisão diversos. Derivamos do Preemptive RANSAC

uma função a que chamamos BRUMA, que é capaz de generalizar vários esquemas de
preempção e que permite que parâmetros anteriormente fixos (tamanho de bloco e fator
de eliminação) sejam configurados de acordo com as restrições da aplicação. Propomos o
método Generalized Preemptive RANSAC (RANSAC Preemptivo Generalizado) que per-
mite ainda alterar a quantidade máxima de hipóteses a gerar. Os experimentos demonstra-
ram superioridade de nossa proposta nos cenários esperados. Além disso, experimentos
adicionais demonstram que a geração de hipóteses multimétodos produz resultados mais
robustos em relação à variabilidade nos tipos de movimento executados.

Palavras–chave

Visão Computacional, Estimação de pose, RANSAC Preemptivo, GPR



Abstract

Gomes Neto, Severino. Natal, 2014. 98p. PhD. Thesis. Departamento de Infor-
mática e Matemática Aplicada, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte.

The camera motion estimation represents one of the fundamental problems in Computer
Vision and it may be solved by several methods. Preemptive RANSAC is one of them,
which in spite of its robustness and speed possesses a lack of flexibility related to the re-
quirements of applications and hardware platforms using it. In this work, we propose an
improvement to the structure of Preemptive RANSAC in order to overcome such limita-
tions and make it feasible to execute on devices with heterogeneous resources (specially
low budget systems) under tighter time and accuracy constraints. We derived a function
called BRUMA from Preemptive RANSAC, which is able to generalize several preemp-
tion schemes, allowing previously fixed parameters (block size and elimination factor)
to be changed according the applications’ constraints. We also propose the Generalized
Preemptive RANSAC method, which allows to determine the maximum number of hi-
potheses an algorithm may generate. The experiments performed show the superiority of
our method in the expected scenarios. Moreover, additional experiments show that the
multimethod hypotheses generation achieved more robust results related to the variability
in the set of evaluated motion directions.

Keywords

Computer Vision, Pose estimation, Preemptive RANSAC, GPR
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CAPÍTULO 1
Introdução

A Visão Computacional (VC) [15, 9] é uma área de pesquisa que vem apre-
sentando cada vez mais crescimento e diversidade de aplicações. Atualmente podemos
encontrar algoritmos de VC sendo empregados em ramos como Reconstrução 3D (R3D)
[20, 35], Vigilância Visual (VV) [25], Localização e Mapeamento Simultâneos (SLAM)
[10, 11] e Odometria Visual (OV) [38], apenas para citar alguns. Todos estes ramos são
bastante estratégicos e contam com aplicações que auxiliam e protegem o ser humano no
cumprimento de suas tarefas cotidianas ou ainda que expandem o âmbito de suas opera-
ções.

Dentre os vários problemas solucionados através de algoritmos de VC existe um
grupo que depende da resolução de um problema conhecido como estimativa de pose de
câmera. O problema pode ser resolvido através de algoritmos particulares para a desco-
berta de tal pose (incluindo soluções de forma fechada). Contudo, as condições neces-
sárias às soluções triviais dificilmente são alcançáveis no mundo real sem intervenções
significativas no ambiente do experimento.

Desta maneira, a estimativa de pose demanda o uso de métodos estatísticos
que estimem a solução do problema dentro de um patamar de confiança desejado. Tais
ferramentas são conhecidas como estimadores robustos.

Duas das estratégias de estimativa robusta mais utilizadas para resolver a esti-
mativa de pose são o Filtro de Kalman Estendido (EKF) [29, 27, 28, 45] e o RANSAC
(RANdom SAmple Consensus) [16].

Desta forma, para desenvolver um trabalho que impactasse diretamente na base
da cadeia das estimativas de pose, seria natural selecionar uma destas estratégias como
referência.

1.1 Motivação

Analisando os artigos científicos e as aplicações desenvolvidas empregando cada
um dos estimadores mencionados e, ainda, considerando o conhecimento mais sólido
a respeito das variantes do RANSAC, pareceu natural optar por esta ferramenta para
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desenvolver nossa proposta. Ademais, com sua diversidade de aplicações, alterações bem
sucedidas podem ambicionar uma maior disseminação.

Desde o surgimento do RANSAC este contou com diversos trabalhos que busca-
ram reforçar sua precisão e/ou desempenho. Existe um pensamento em relação ao aperfei-
çoamento de algoritmos que preconiza que várias das propostas recentes não acrescentam
tanto em desempenho quanto a própria evolução dos equipamentos. Segundo essa visão, a
resolução de problemas de desempenho pode ser protelada para aguardar que hardwares

mais potentes deem conta das demandas atuais.
Um exemplo de aplicação que se beneficia do uso de equipamentos de ponta é

a reconstrução tridimensional urbana [37] e neste ponto concordamos com a importância
de empregar dispositivos condizentes com as demandas da aplicação.

Contudo, enfatizamos que nosso raciocínio é de que a preocupação com o
aperfeiçoamento dos algoritmos deve estar sempre presente, pois conforme nos ensina a
análise algorítmica, em presença de tempo e espaço ilimitados todas as soluções (mesmo
as ineficientes) parecerão boas.

Nosso argumento é de que aliar as otimizações dos processos aos avanços tecno-
lógicos é a opção mais promissora e num cenário de banimento de tais aperfeiçoamentos
poderíamos ficar privados de algoritmos essenciais como, por exemplo, o Quicksort [24].

Dentre as modificações efetuadas no RANSAC, uma das mais bem sucedidas
chama-se RANSAC Preemptivo (P-RANSAC) [39], que desde sua publicação contou
com poucas melhorias apesar de ter certas desvantagens relatadas [43].

A partir do levantamento de deficiências e possível aplicabilidade do RANSAC
percebemos que poderíamos aperfeiçoar o estimador para minimizar as fragilidades do
P-RANSAC de modo a torná-lo mais adaptável para operar em dispositivos com recursos
de capacidades diversificadas, viabilizando, por exemplo, a execução eficiente em dispo-
sitivos robóticos que contam com recursos limitados, mas ainda assim preservam requisi-
tos de desempenho e precisão bastante restritos. Para tanto, devemos nos concentrar num
novo conjunto teórico suscitado por uma perspectiva baseada em conjecturas e suposições
alternativas àquelas que originalmente apoiam o P-RANSAC, as quais apresentaremos ao
longo do trabalho.

Disto decorre a tese que apresentamos a seguir:

Tese É possível melhorar o desempenho do RANSAC Preemptivo pela sintonização

dos parâmetros da função de preempção, número máximo de hipóteses a gerar

e variedade de algoritmos de geração utilizados.

A prova desta tese consistiu na realização de vários testes empíricos que confir-
maram nossa hipótese.
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A metodologia para o desenvolvimento de nossa proposta pautou-se no emprego
de simulações realizadas numa versão modificada do simulador criado por Siniša Šegvić1.
As modificações acompanharam o código original empregando linguagem de programa-
ção C/C++ e as bibliotecas Boost2 e Oxford Active Vision Lab VW343. O uso de simu-
lações foi priorizado por permitir maior controle sobre os cenários bem como viabilizar a
reprodução, comparação e cálculo de erros de maneira precisa.

1.2 Contribuições

Para desenvolver nosso trabalho nos concentramos num conjunto de objetivos
que nos auxiliaram a alcançar os resultados apresentados ao longo do trabalho. São eles:

• Permitir a variação de parâmetros originalmente fixos no RANSAC Preemptivo;
• Averiguar se diferentes ajustes de parâmetros podem satisfazer requisitos diversifi-

cados;
• Usar métricas de velocidade de geração de hipóteses e velocidade de avaliação de

hipóteses para averiguar a suposição de que cada dispositivo apresenta um ponto de
equilíbrio do tamanho de bloco relativo a estas capacidades;
• Viabilizar a execução de nossa abordagem em dispositivos com recursos limitados;
• Viabilizar a geração de hipóteses com múltiplos algoritmos.

As principais contribuições da pesquisa aqui relatada residem nos aperfeiçoa-
mentos do RANSAC Preemptivo que permitem a variação de seus parâmetros a fim de
encontrar diferentes ajustes que satisfaçam requisitos diversificados.

Também se inclui, como consequência da primeira contribuição, a viabilidade
de execução do P-RANSAC em dispositivos com recursos limitados e uma metodologia
para mensuração do ponto de equilíbrio do tamanho de bloco em relação às capacidades
do hardware. Ainda merece menção a inclusão da geração de hipóteses com múltiplos
algoritmos.

Por fim, a disponibilização dos resultados (e sua análise) de uma vasta bateria
de simulações representa a possibilidade de estender o entendimento sobre fatores que
interferem no equilíbrio entre os parâmetros que regem a preempção e as interações e
correlações que estes fatores exercem entre si.

O restante deste documento estrutura-se da seguinte maneira: o Capítulo 2 intro-
duz explanações de aspectos teóricos essenciais à compreensão do trabalho; o Capítulo 3

1Disponível em http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/src/evalpose.tar.gz
2Disponível em http://www.boost.org/
3Disponível em http://www.doc.ic.ac.uk/~ajd/Scene/Release/vw34.tar.gz

http://www.zemris.fer.hr/~ssegvic/src/evalpose.tar.gz
http://www.boost.org/
http://www.doc.ic.ac.uk/~ajd/Scene/Release/vw34.tar.gz
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conta com a descrição de nossa proposta de melhoria do RANSAC; o Capítulo 4 registra
detalhes de uma série extensa de experimentos realizados com diversos cenários de simu-
lação. O Capítulo 5 discorre a respeito da geração de hipóteses por múltiplos métodos.
Finalmente, no Capítulo 6 encerra-se o trabalho com comentários referentes às limitações
de nossa proposta, bem como assinala possibilidades de trabalhos a serem posteriormente
investigados.



CAPÍTULO 2
Embasamento Teórico

Abordaremos neste capítulo dois aspectos teóricos fundamentais para a compre-
ensão de nossa proposta. O primeiro deles diz respeito ao RANSAC, enquanto o segundo
trata da estimativa de pose (que também pode ser entendida como estimativa de movi-
mento dependendo do referencial).

2.1 RANSAC

Os estimadores robustos são ferramentas estatísticas que nos permitem resolver
problemas de estimativa mesmo em cenários com presença de ruídos e imprecisões. Em
outras palavras, através do emprego de tais ferramentas podemos alcançar estimativas
confiáveis em situações em que outros métodos costumam falhar ou requerem muito mais
tempo para solucionar os problemas com o mesmo nível de confiabilidade.

As tarefas realizadas num sistema de VC típico (a estimativa de movimento,
por exemplo) são computacionalmente caras, demandando tempo considerável exclusi-
vamente dedicado ao cumprimento delas. Sendo assim, é preciso focar na obtenção de
estimativas precisas em tempo não proibitivo quando se está planejando um sistema de
VC em tempo real. Em outras palavras, é necessário alcançar o equilíbrio entre estes
fatores (acurácia e velocidade) para desenvolver um sistema de qualidade.

Nós estamos particularmente interessados em pesquisas que focam na aceleração
dos métodos para promover sua execução em dispositivos com configurações modestas,
permitindo que os mesmos possam ser mais facilmente empregados em campos como a
robótica, a OV, entre outros da VC.

Sistemas de VC fazem uso intenso do RANSAC [16] para lidar com o problema
de geração e verificação de hipóteses dentro de uma população de dados. Contudo, Nistér
[39] argumentou que o RANSAC não foi originalmente concebido para trabalhar dentro
de restrições de tempo e que sua operação é, inclusive, muito otimista em relação a
encontrar rapidamente uma solução. Tal otimismo compreende o fato do RANSAC padrão
buscar o consenso avaliando o total de observações para só então demandar a geração
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de uma nova hipótese, contudo, o que normalmente se verifica é a necessidade de várias
hipóteses antes de encontrar uma que satisfaça o patamar de confiança estatística definido.

Em resumo, o RANSAC depende de uma primeira etapa em que são geradas
hipóteses a partir de conjuntos amostrados da população (os elementos que compõem
tais conjuntos são chamados observações) de acordo com algoritmo(s) que se adapte(m)
aos parâmetros do modelo estimado. Em seguida, usando métricas, que igualmente são
próprias a cada escopo, realiza-se a avaliação das hipóteses geradas valorando cada uma
delas de acordo com a métrica estabelecida e buscando distinguir no processo de avaliação
as observações que convergem para um erro mínimo da hipótese (inliers) daqueles que
falham nesta tarefa (outliers).

Ao final da avaliação de todas as hipóteses, a vencedora é aquela que alcança a
melhor pontuação. Contudo, é possível abreviar o procedimento caso alguma hipótese em
avaliação já tenha alcançado o índice de confiança estatística previamente estabelecido.

Entende-se, pois, que a hipótese vencedora é aquela que melhor representa a po-
pulação em análise. Esta simplicidade conceitual e a qualidade dos resultados alcançados
auxiliaram o RANSAC a tornar-se popular nos campos da VC e R3D.

Entretanto, a velocidade do algoritmo padrão é insuficiente em vários casos,
tais como aqueles que demandam controle sobre o tempo limite de execução e/ou de
sua variabilidade. Deste modo, diversos métodos foram concebidos visando acelerar
a execução do RANSAC e lidar com o equilíbrio entre qualidade e velocidade. Tais
métodos trabalham basicamente em três linhas: técnicas alternativas de estimativa robusta,
melhoria da geração de hipóteses e aperfeiçoamento do processo de avaliação.

A primeira linha tem uma variedade de métodos como o MLESAC [49], que
se assemelha ao RANSAC, mas escolhe a solução que maximiza a verossimilhança [3],
AMLESAC [30], que é conceitualmente bastante similar ao MLESAC, mas embutindo
uma série de novas computações para elevar a robustez da estimativa. Outra variante do
MLESAC é o Guided-MLESAC [48], que emprega amostragem guiada e derivação de
probabilidades a priori. Já o KALMANSAC [50] emprega o filtro de Kalman para ex-
plorar a estrutura do problema de SfM (Structure from Motion) e alcançar o consenso em
tempo linear, enquanto que o PROSAC [5] prioriza a amostragem guiada pelas corres-
pondências com melhor classificação por assumir que uma maior similaridade ao longo
da sequência de dados de entrada representa uma tendência de maior qualidade nas esti-
mativas. O GASAC, por sua vez, utiliza algoritmos genéticos para acelerar a estimativa de
parâmetros [44], enquanto que o GOODSAC trabalha com uma estratégia diferenciada de
amostragem para aprimorar a precisão das estimativas [36]. Todos funcionam como esti-
madores robustos, mas cada um tem suas particularidades, levando-os a serem eficientes
em aplicações ou casos específicos.

Os algoritmos de computação eficiente de estimação de pose como o “Efficient
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Five-Point” de David Nistér [40] e a geração de hipóteses usando GPUs (Graphics

Processor Units) são exemplos de outra linha que consiste em acelerar a etapa de geração
de hipóteses ou elevar sua qualidade a fim de diminuir o número de rodadas de geração
necessários para obter estimativas razoáveis. Contudo, Šegvić et al. [51] mostraram que
cada gerador combina melhor com certos tipos de movimentos, logo, não temos como
afirmar que um só método pode suprir todas as necessidades sem algum conhecimento a

priori da aplicação.
A última linha de abordagens mantém o foco na aceleração do processo de ava-

liação ou, alternativamente, na detecção de condição(ões) que evite(m) testes desneces-
sários. Tal antecipação no encerramento da tarefa é conhecida como preempção e é jus-
tamente a opção que resolvemos adotar para aprimorar o desempenho do RANSAC (mas
de forma que viabiliza seu emprego em outros métodos de hipótese e verificação).

Antes de prosseguirmos com as discussões a respeito da variante que escolhe-
mos, gostaríamos de indicar como material de apoio sobre o RANSAC os trabalhos intitu-
lados “RANSAC for Dummies” [55], “A Comparative Analysis of RANSAC Techniques
Leading to Adaptive Real-Time Random Sample Consensus” [43] e “Performance Eva-
luation of RANSAC Family” [4], que apresentam diversas outras variantes do RANSAC
que não foram apresentadas aqui.

Dentre os descendentes do RANSAC cabe mencionar ainda o QDEGSAC [17]
que é capaz de operar corretamente empregando uma estratégia de RANSAC hierárquico
sobre um número de restrições providas pelos dados mesmo em casos que tipicamente
degeneram a estimativa (por exemplo, concentração de pontos devido a texturas de objetos
ou cenas e aglomeração de outliers) e o LO-RANSAC [7] que busca realizar otimização
local toda vez que uma hipótese maximiza o número de inliers quando comparada às
demais.

Além destes, acrescentamos a menção a dois métodos que prometem resultados
ótimos, o primeiro intitulado “Robust Optimal Pose Estimation” [12] emprega uma
extensão da norma L∞ para alcançar tal objetivo e, portanto, só pode obter êxito nos
casos em que as condições de otimização possam ser satisfeitas. O segundo “Consensus
set maximization with guaranteed global optimality for robust geometry estimation” [32]
que demonstra alcançar o objetivo em cenários menos restritos, mas com uma demanda
de tempo num dispositivo modesto em torno de 10-15 segundos.

Retornando ao nosso escopo, a necessidade de restringir o tempo de execução
decorre do requisito de trabalhar numa faixa de variabilidade de tempo tão estreita
quanto possível. A restrição de tempo garante controle sobre tal variabilidade, mas não
pode garantir apenas por si que o requisito de acurácia será também respeitado. Nós
selecionamos o RANSAC Preemptivo [39] (P-RANSAC) como representante da terceira
linha de abordagens apresentada anteriormente, ainda que decorridos mais de dez anos da
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publicação.
Esquematicamente, podemos descrever o funcionamento do P-RANSAC da

seguinte forma:

1. Delimitar um orçamento de tempo (também chamado de time budget ou simples-
mente budget ao longo deste trabalho) a ser respeitado no processo de estimativa;

2. Definir antecipadamente um tamanho de bloco de observações que será empregado
para determinar o momento da preempção;

3. Dividir este orçamento (em proporções fixas) entre as tarefas de geração (dois terços
do tempo) e avaliação (um terço) de hipóteses;

4. Gerar hipóteses através de algoritmo específico (até o limite de 500);
5. Executar o processo de avaliação de hipóteses testando e pontuando todas elas de

acordo com a observação selecionada no atual passo de avaliação até atingir o
critério de eliminação de hipóteses (iteração atual coincide com tamanho do bloco);

6. Ao atingir tamanho do bloco, ordenar hipóteses de acordo com suas pontuações e
então eliminar do processo de avaliação a metade menos promissora delas (aquelas
cuja pontuação demonstra deficiência em representar a população);

7. Os dois passos anteriores se repetem até que ocorra uma das condições de parada,
que são restar apenas uma hipótese (que será naturalmente a vencedora) ou esgotar-
se o orçamento de tempo (elegendo a hipótese com melhor pontuação até o
momento como vencedora).

O P-RANSAC se ocupa da necessidade de mudar o processo de avaliação a fim
de alcançar estimativas que se mantenham em níveis de precisão compatíveis com as de-
mandas de aplicações de VC. O resultado apresentado por Nistér [39] deixa claro que é
possível atingir o equilíbrio entre precisão e velocidade em meio ao desenvolvimento de
sistemas de VC úteis. O P-RANSAC emprega uma função que tem por finalidade iden-
tificar o momento em que ocorrerá a preempção no processo de avaliação de hipóteses
(um conceito simples e efetivo). Mas a função definida no P-RANSAC [39] é extrema-
mente dependente do equilíbrio entre dois elementos sobre os quais não se pode ter total
controle: o número de hipóteses que se pode gerar (nem máximo nem mínimo podem ser
garantidos sempre) e o número de observações (que depende do número de características
que se pode extrair para alimentar cada etapa de estimação e que igualmente não pode ter
nem máximo nem mínimo garantidos sempre).

Posteriormente Nistér incrementou o desempenho da geração de hipóteses, a
operação mais custosa no processo de estimativa, ao usar um algoritmo eficiente de
geração nomeado Efficient 5-point Algorithm [40].

Mesmo demonstrando que o equilíbrio é plausível, os trabalhos de Nistér não se
adaptam a todas as necessidades de sistemas de VC como já foi apontado por Raguram
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et al. [43], Chum e Matas [6] e Gomes Neto e Carvalho [18]. A despeito de questões
relacionadas ao fato do P-RANSAC ser derivado do RANSAC e de consequentemente
herdar algumas de suas limitações, o problema que está arraigado em sua concepção é a
presença de parâmetros constantes e selecionados de forma empírica ou arbitrária.

Num contexto computacional, parâmetros empíricos dependem do equipamento
em que os experimentos foram realizados. Logo, há um problema para reproduzir as mes-
mas condições experimentais ou ainda para que os parâmetros se adéquem a equipamen-
tos com configurações distintas.

Já no caso dos parâmetros arbitrários, assume-se que seus valores seriam válidos
para quaisquer configurações e, caso a suposição esteja errada, teremos que enfrentar
o problema de modelagem inadequada. Para evitar tais circunstâncias, empregamos
a função BRUMA (Block Resizing for UnderManned Amount of Assays Avoidance)
[18], que promove uma generalização das funções de preempção e permite variar seus
parâmetros, diferentemente da versão anterior definida por Nistér [39]. A ideia é que
quando esta função é usada com o P-RANSAC pode-se atingir o equilíbrio entre precisão
e velocidade desde que se selecionem valores que se adéquem a configurações de
equipamentos específicas, a esta solução chamamos de Generalized Preemptive RANSAC

(GPR) [19]. Descrições detalhadas sobre BRUMA e GPR são apresentadas no Capítulo
3.

2.2 Estimativa de Pose (Estimativa de Movimento)

A estimativa de movimento é um ponto crucial para a correta recuperação da
estrutura dos objetos na cena, pois é através dela que computamos a transformação
geométrica a se empregar nas tarefas futuras relacionadas ao espaço tridimensional.
Contudo, devido aos diversos tipos de erros com os quais se pode deparar na computação
dessa estimativa, convém realizar a geração de um conjunto representativo de hipóteses
de movimento a serem selecionadas através de um processo de estimativa robusto.

Podemos observar na Figura 2.1 um objeto e duas visões sucessivas do mesmo,
onde é possível descrever algebricamente o movimento da câmera a partir do entendi-
mento de certas características geométricas embutidas nas imagens.

Já a Figura 2.2 apresenta um exemplo de modelo reconstruído no qual podemos
observar os diferentes estratos geométricos (espaços geométricos que abrigam diferentes
graus de liberdade), da esquerda para direita, Euclidiano, Afim e Projetivo. O estrato
Projetivo representa a primeira reconstrução de um modelo que pode ser refinada até o
Euclidiano numa aplicação de R3D.

Definição 2.1 Uma hipótese representa um elemento construído a partir de uma amos-

tragem de observações pertencentes à população usando-se um algoritmo particu-
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Figura 2.1: Exemplo de duas visões (x1 e x2) do mesmo ponto (X) ocasionando mu-
dança no sistema de coordenadas. À esquerda a primeira projeção usada
como referência enquanto a projeção da direita refere-se ao mesmo
ponto após a aplicação de uma transformação geométrica composta de
translação (T ) e rotação (R).
Fonte: Slides de aula do livro An Invitation do 3D Vision [35].

Figura 2.2: Aspecto de um objeto em diferentes estratos geométricos. Xe denota o
espaço Euclidiano, Xa o espaço Afim e Xp o espaço Projetivo.
Fonte: Slides de aula do livro An Invitation do 3D Vision [35].

lar e que busca representar adequadamente um fato a respeito da mesma popula-

ção.

No caso da estimativa de movimento, teremos consequentemente hipóteses que
pretendem representar o movimento descrito por uma câmera ao longo do tempo.

Existe uma variedade de técnicas para trabalhar com esse tipo de estimativa, mas
podemos resumir nossa análise a apenas dois artefatos matemáticos comumente usados
no processo de estimativa: matrizes e tensores [20].

A ênfase dos algoritmos que trabalham com duas visões (two-view geometry

[20, 35]) reside na geração de matrizes que abrigam os dados da pose (rotação e translação
relativos) e podem trazer ainda dados da calibração da câmera (parâmetros intrínsecos
[42]).



2.2 Estimativa de Pose (Estimativa de Movimento) 24

Dentre as matrizes geradas, são bastante populares a Essencial (E) [34] que
abriga a pose, a Fundamental (F) [14, 22] que, além da pose, embute os parâmetros
de calibração da câmera viabilizando que os parâmetros intrínsecos variem durante a
execução do sistema, a Homografia (H) [2] que se trata de um isomorfismo de espaços
projetivos derivado a partir de um isomorfismo de espaços vetoriais e a matriz de Projeção
(P) [20] (também conhecida como matriz de Câmera) bastante empregada na Computação
Gráfica (CG), que mapeia pontos 3D do sistema de coordenadas de mundo em pontos 2D
em coordenadas de imagem e, diferentemente das demais que assumem o formato 3×3,
é representada através de uma matriz 3×4.

A Figura 2.1 mostra o aspecto conceitual envolvido na estimativa de movimento,
mas para cumprir seu papel, as matrizes mencionadas devem necessariamente cumprir um
requisito, que é estar de acordo com a restrição epipolar [20, 35].

Observando a Equação 2.1 que descreve o mapeamento de um ponto em outro
sujeito a rotação e translação em condições ideais, encontraremos a representação mate-
mática para a mesma informação apresentada na Figura 2.1.

x′ = Rx+T (2.1)

Se rearranjarmos os temos da Equação 2.1 obteremos a Equação 2.2 que descreve
a restrição epipolar.

x′T Mx = 0 (2.2)

Percebemos na Equação 2.2 o emprego do termo M que representa uma matriz
desempenhando um papel análogo a uma matriz de mudança de base se considerarmos
as projeções como dois espaços vetoriais. A presença do zero no lado direito da Equação
denota que se trata do caso ideal. A designação M foi escolhida para poder assumir a
forma de qualquer das matrizes anteriormente mencionadas (E, F, H ou P).

A Figura 2.3 apresenta os resultados intermediários na satisfação da restrição
epipolar. Primeiramente, ao multiplicar o ponto x′T pela matriz M obteremos a linha
epipolar l′. Em seguida, multiplicaremos esta linha pelo ponto x e no caso ideal, obteremos
como resultado o valor zero indicando a coincidência com o ponto x.

Nas circunstâncias em que o ruído se apresenta, a relação preserva sua validade,
contudo o resultado não coincide exatamente com o ponto, ocasionando um erro conhe-
cido como erro de projeção, cuja magnitude será tanto maior quanto menos precisa for a
matriz M.

Devido a existência de imprecisões e ruídos faz-se necessário o uso de um
processo de estimativa robusto para selecionarmos uma matriz que respeite a restrição
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.3: Resultado das multiplicações num caso ideal: (a) estimativa de movi-
mento circunscrita à restrição epipolar, (b) ponto × matriz resulta em
linha, (c) linha × ponto coincide com o ponto no caso ideal.
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epipolar e minimize o erro nesse processo.
Os tensores são estruturas mais genéricas que as matrizes e comportam mais de

duas dimensões, sendo bastante apropriados para os casos de estimativas com múltiplas
visões (multiple-view geometry [20, 35]) e contando com forma fechada para a construção
de tensores de menor ordem e métodos iterativos para os demais.

Diante desta variedade de opções disponíveis para auxiliar-nos no processo
de estimativa, resolvemos restringir a um conjunto de três algoritmos de geração de
matrizes. Os algoritmos investigados (conforme apresentado no Capítulo 5) fornecem,
como resultado, uma matriz que representa o mapeamento entre tais pontos, o que no caso
da estimativa de movimento empregando two-view geometry representa o mapeamento
entre as duas visões. Se acrescentarmos a este cenário a restrição epipolar [20, 35],
teremos condições de recuperar as componentes de rotação e translação impostas para
realização do movimento representado nesta matriz.

Os algoritmos examinados na geração de hipóteses foram:

• Oito Pontos Linear (8-pt) - O algoritmo 8-pt [34, 23, 20, 35] consiste em gerar um
sistema linear a partir da relação existente entre oito pares de pontos;
• Cinco Pontos Polinomial (5-pt) - O algoritmo 5-pt [41, 40, 33, 1] consiste na

geração com conjunto mínimo como inicialmente estudado e provado por Kruppa
[31]. O conjunto mínimo trata-se de cinco pares de pontos a partir dos quais
se pode constituir polinômios de décimo grau com número variável de soluções
(frequentemente encontrando raízes complexas);
• Homografia Coplanar - em casos de espaços projetivos verdadeiros temos garantido

que as homografias são colineações [2, 13], daí decorre que ela será uma bijeção,
mapeando linhas em linhas; nas condições ideais, bastam quatro pontos coplanares
para formar uma homografia, uma vez que as demais restrições estarão garantidas
por propriedades da geometria projetiva.

2.3 Outros Aspectos Geométricos da Estimativa

A informação de escala é de muita valia, por exemplo, para evitar colisões com
obstáculos, na localização e na odometria, para mencionar algumas aplicações na visão
robótica.

Conforme exposto anteriormente, uma hipótese de movimento abriga duas in-
formações que, em conjunto, descrevem qual o movimento relativo realizado quando
comparamos ao menos duas projeções de uma mesma cena: rotação e translação tridi-
mensionais. As rotações computadas identificam de que forma o sistema de coordenadas
(centrado na câmera) foi alterado em relação a sua configuração anterior. As translações
são computadas de maneira análoga, indicando a direção e sentido do movimento.
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Entretanto, o cômputo das translações requer que assumamos um movimento de
magnitude unitária (em escala arbitrária). Caso contrário, computaríamos uma estimativa
de movimento da câmera usando medidas em coordenadas de imagens, o que é incoerente.
Logo, procedendo à normalização da translação transformamos a escala da translação em
algo arbitrário.

Figura 2.4: Sequência fictícia de projeções de um mesmo ponto e seu posicionamento
em três capturas consecutivas.

Veja o exemplo apresentado na Figura 2.4 em que diferentes quantidades de
movimento em coordenadas de imagem serão computadas como sendo unitárias para
compatibilizar a estimativa com o sistema de coordenadas do mundo.

As explicações que demos até o momento não fizeram distinção quanto ao nú-
mero de câmeras usadas simultaneamente no processo de estimativa. Porém, ao interpre-
tarmos o condicionamento da restrição epipolar podemos presumir por um lado que uma
só câmera foi empregada em dois momentos espaçados e que daí resultaram duas visu-



2.3 Outros Aspectos Geométricos da Estimativa 28

alizações da cena ou ainda que duas câmeras registraram pontos de vista diferentes de
maneira simultânea. É dado o nome de visão monocular à primeira situação apresentada,
enquanto que o segundo é costumeiramente chamado de visão estéreo.

O que ocorre com a utilização de um aparato estéreo é que a distância relativa
entre as câmeras é conhecida a partir de uma unidade de medida real e isso permite a
descoberta do ponto tridimensional através de triangulação [21] exata, ou seja, sabendo
quanto vale a medida da base do triângulo (distância entre sensores) podemos calcular
a medida euclidiana da altura do triângulo formado quando a esta base adicionamos os
lados correspondentes aos eixos que unem os centros de projeção das respectivas câmeras
ao ponto presente em ambas.

O escopo de nosso trabalho abrange o uso de visão monocular, logo as estima-
tivas são realizadas com translações unitárias. Além disso, abrangeremos o aperfeiço-
amento no processo de estimação via aprimoramento no esquema de preempção, bem
como utilizaremos os métodos 8-pt, 5-pt e homografia para a geração de hipóteses.



CAPÍTULO 3
Generalized Preemptive RANSAC

Neste capítulo apresentamos os fundamentos teóricos nos quais nos baseamos
para realizar o conjunto de alterações que implementamos para viabilizar maior flexibili-
dade e adaptabilidade do P-RANSAC. Ilustramos o raciocínio de nossa proposta através
da Figura 3.1 que apresenta um conjunto de fotografias cujos parâmetros de ISO (sensi-
bilidade fotográfica), tempo de exposição (t) e abertura (F-stop) foram alteradas.

Notamos que nem todas as configurações apresentam benefício (imagens com
luminosidade balanceada ao ponto de permitir observar os detalhes e cores do objeto
da mesma forma que seriam percebidos a olho nu com a iluminação natural disponível
no momento da captura), mas a possibilidade de ajustar os parâmetros forneceu maior
controle sobre os resultados. Seguindo este raciocínio, apresentaremos nossa proposta
que pretende promover maior controle sobre os resultados do processo de estimativa de
pose através da liberdade para alterar os parâmetros que regulam tal processo.

3.1 BRUMA

BRUMA (Block Resizing for UnderManned Amount of Assays Avoidance é uma
função genérica que permite instanciar as demais funções de preempção ao permitir que
os valores de seus parâmetros sejam manipulados de acordo com as necessidades de cada
cenário de aplicação. Antes de apresentar a equação que a representa, exploraremos bre-
vemente os modelos de preempção disponíveis dentro do contexto da tarefa de avaliação
de hipóteses.

Sucintamente, a preempção pode ocorrer enfatizando o papel das observações ou
das hipóteses. O grau de ênfase em cada um destes é que determina o esquema de preemp-
ção. Abaixo descrevemos estes esquemas com suas respectivas equações características.

• Depth-first (em profundidade) - a ênfase reside em eleger uma hipótese para testar
exaustivamente antes de prosseguir para a seguinte; a preempção pode ocorrer
quando a hipótese acumula um alto nível de erro ou se após testá-la com a população
de observações conferir-se que o patamar de confiança estatística foi atingido (o que
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(a) ISO=3200, t=1/5s, (b) ISO=1600, t=1/5s, (c) ISO=800, t=1/5s,
F-stop=f/3.3 F-stop=f/3.3 F-stop=f/3.3

(d) ISO=400, t=1/5s, (e) ISO=200, t=1/5s, (f) ISO=100, t=1/5s,
F-stop=f/3.3 F-stop=f/3.3 F-stop=f/3.3

(g) ISO=3200, t=1/5s, (h) ISO=1600, t=1/5s, (i) ISO=800, t=1/5s
F-stop=f/8 F-stop=f/8 F-stop=f/8

(j) ISO=400, t=1/4s, (k) ISO=1600, t=1/4s, (l) ISO=800, t=1/4s,
F-stop=f/3.3 F-stop=f/3.3 F-stop=f/3.3

Figura 3.1: Resultados obtidos através da variação de parâmetros numa câmera
fotográfica. Destacam-se (b) e (l) como melhores resultados, (a) e (k)
com luz excessiva, (f) e (i) com maior deficiência de luminosidade, (g) e
(j) com resultados visuais bastante semelhantes apesar da diferença nos
valores dos parâmetros e as demais com resultados variados.
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dispensa a necessidade de testar outras hipóteses). Matematicamente, a pontuação
das hipóteses é expressa por:

∀hi,πm(hi) =
m

∑
j=1

ρ(o j,hi), (3.1)

onde hi denota a i-ésima hipótese em avaliação, πm(hi) é a pontuação final dada à hipótese
hi, o j é a j-ésima observação empregada na pontuação, m é o número de observações
disponíveis, ρ é a função de pontuação propriamente dita que retorna um valor escalar
para compor a pontuação final da hipótese e ρ(o j,hi) representa a contribuição para
a pontuação final dados o j e hi. Nos demais esquemas omitiremos as explicações de
elementos que representem a mesma informação já descrita na equação anterior.

• Breadth-first (em largura) - um esquema de preempção puramente em largura
pode promover uma eliminação prematura devido a necessidade de excluir do
esquema uma parcela de hipóteses que foi avaliada considerando um conjunto
muito restrito de observações; isso pode afetar a qualidade final da estimativa
devido ao risco de descartar hipóteses de boa qualidade que ocasionalmente não
foram favorecidas pelas observações testadas até o momento da preempção. A
pontuação neste esquema é descrita da seguinte forma:

∀o j,πn(o j) =
n

∑
i=1

ρ(o j,hi), (3.2)

onde πn(o j) denota a pontuação final dada a observação (o j), n representa a quantidade
de hipóteses disponíveis e ρ(o j,hi) é a contribuição para a pontuação final.

• Híbrido - é a combinação dos dois esquemas anteriores e pode enfatizar a avaliação
em profundidade ou em largura. P-RANSAC enfatiza largura uma vez que esse
esquema permite uma rejeição de hipóteses mais coerente quando trabalhamos com
preempção, pois permitirá que a exclusão ocorra de forma consistente ainda que o
processo de avaliação não se complete (o que seria mais difícil de ocorrer num
esquema puramente em profundidade, por exemplo). A pontuação nesse esquema é
representado através da seguinte equação:

∀o j,πn(o j) =
n

∑
i=1

ρ(o j,hi| j), (3.3)

onde hi| j denota a i-ésima hipótese dada a j-ésima observação.



3.1 BRUMA 32

Dentro do contexto definido a partir da apresentação dos esquemas de preempção
e de suas expressões características, devemos introduzir primeiramente a função de
preempção original do P-RANSAC que é dada por:

f (i) = bM ·2−b
i
B cc, (3.4)

onde i representa a i-ésima iteração, b.c denota o operador piso, M é o número de hipóteses
disponíveis, B denota um tamanho de bloco de observações fixo, ou seja, o número de
observações que o algoritmo deve testar numa rodada de avaliação para então permitir
a rejeição de hipóteses e f (i) é o fator de eliminação que será zero enquanto i não for
divisível por B e será metade das hipóteses restantes caso contrário.

A função da equação 3.4 apresenta dois parâmetros independentes, sendo o
primeiro fixo (B) e o segundo podendo variar livremente (M). Esta configuração permite
uma série de situações indesejáveis decorrentes do possível desequilíbrio entre tais
parâmetros, como por exemplo testar conjuntos pequenos de observações (como nos casos
em que haja muitas destas, mas não se consiga gerar muitas hipóteses).

Essencialmente, um bom cenário para uso do P-RANSAC estará de acordo
com aquele que foi delimitado no trabalho original, ou seja, quando a proporção entre
hipóteses e observações esteja em conformidade com os valores lá trabalhados (500 e
1000, respectivamente).

Já a função BRUMA foi concebida como uma generalização que busca evitar
tal limitação. A ideia por trás dela é de que variando o tamanho do bloco (B) haverá
flexibilidade para prevenir que um esquema de preempção encontre circunstâncias que o
transformem em outro esquema de maneira não planejada (neste caso, do esquema híbrido
para o breadth-first puro). Matematicamente esta função é dada por:

f (i) = bMi · p
−b i

Bi
c

i c, (3.5)

onde Mi denota a quantidade de hipóteses no i-ésimo passo de avaliação, pi é um escalar
indicando a fração de hipóteses a eliminar numa rodada de rejeição e Bi denota o tamanho
do bloco no i-ésimo passo de avaliação.

Pode-se ver desta forma que os parâmetros anteriormente fixos na equação
3.4 podem ser variados livremente na equação 3.5. Sendo assim, para representar a
função original (que passa a ser um caso particular da nossa generalização) basta que
selecionemos os valores adequados para os parâmetros contidos na equação 3.5.

Outro ponto referente à função BRUMA é a possibilidade de representar esque-
mas de preempção distintos. Logo, se desejarmos representar, por exemplo o esquema
em profundidade (RANSAC padrão) bastar igualar Bi ao total de observações e mantê-
lo fixo. Deste modo, representar um determinado esquema ou função de preempção é
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apenas uma questão de escolher adequadamente os parâmetros a ajustar e seus valores
correspondentes.

De toda forma, a vinculação entre preempção e tamanho do bloco permanece.
Em ambas as equações (3.4 e 3.5), toda vez que i alcança o tamanho do bloco o algoritmo
ordena as hipóteses disponíveis de acordo com suas pontuações e descarta uma parte
menos promissora delas. O processo é repetido até que ocorra uma das condições de
parada conforme descrito anteriormente (vide Seção 2.1).

As verificações a respeito da efetividade no uso da nova função foram realizadas
através dos experimentos destinados ao Generalized Preemptive RANSAC, no qual figura
como parte integrante. Sendo assim, os resultados de tais experimentos retratam a aferição
do desempenho de ambas funções.

3.2 GPR

Apresentamos agora o Generalized Preemptive RANSAC (GPR), um método
que emprega a função BRUMA no P-RANSAC, mas que acrescenta a possibilidade de
variação em um parâmetro adicional no esquema de estimativa a fim de mostrar que
a escolha de valores fixos no esquema não condiz com a multiplicidade de aplicações
disponível na VC. Ao manter a mesma escolha de valores originalmente realizada no
P-RANSAC podemos incorrer no problema de desbalancear o esquema de preempção e
comprometer a qualidade das estimativas como será apresentado adiante.

Desta maneira o GPR realiza o controle da avaliação preemptiva regulando
os valores de três parâmetros: quantidade de hipóteses a gerar, tamanho do bloco de
observações e fração de hipóteses a rejeitar.

O controle sobre os dois últimos parâmetros é diretamente herdado pelo uso
da função BRUMA. Já o limite máximo de número de hipóteses a gerar compreende
uma etapa que precede a de avaliação e, portanto, não pode ser contemplada pela função.
Ainda assim, esta mudança traz implicações na etapa de avaliação e no esquema de pre-
empção, uma vez que podemos interferir indiretamente nas porções de tempo disponíveis
(constantes no P-RANSAC) para as tarefas de geração e avaliação de hipóteses.

Na geração, o P-RANSAC determina um número máximo de hipóteses a gerar
que é fixado em 500. Contudo, é possível perceber empiricamente quanto é trivial atingir
ou mesmo superar esse valor quando se trabalha com restrições de tempo relaxados e/ou
com equipamentos cuja configuração favoreça essa tarefa. Contrariamente, quanto mais
restrito o tempo e quanto mais modesto o equipamento com os quais temos que trabalhar
menor a probabilidade de atingirmos esse valor, o que pode promover o desequilíbrio do
sistema de preempção do P-RANSAC.
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Tabela 3.1: Relação entre quantidades de hipóteses e de observações num esquema
de preempção balanceado no P-RANSAC executado até restar apenas a
hipótese vencedora.

Rodada Quantidade de Hipóteses Quantidade de Observações Testadas
1.a 500 100
2.a 250 200
3.a 125 300
4.a 62 400
5.a 31 500
6.a 15 600
7.a 7 700
8.a 3 800
9.a 1 900

Uma possibilidade para superar o problema apresentado seria empregar sempre
equipamentos capazes de cumprir a demanda de quantidade de hipóteses a gerar. Entre-
tanto, cada aplicação de VC tem configurações que atendem a demandas específicas e não
são raros os casos em que configurações modestas terão que atender requisitos de tempo
bastante restritos (como em sistemas robóticos de baixo custo, por exemplo).

Delimitamos então a nomenclatura de dispositivos com baixas capacidades
conforme a seguinte definição:

Definição 3.1 Dispositivos com baixas capacidades são aqueles que apresentam recur-

sos de processamento significativamente inferiores aos de um dispositivo com tec-

nologia de ponta empregado na plataforma desktop. Por exemplo, desktops com

processadores de pelo menos duas gerações passadas, tablets e smartphones.

Não referenciamos a capacidade de memória pois não identificamos influência
determinante em nossos experimentos, resultando num baixo consumo deste recurso.

Partindo de observações empíricas a respeito da pouca viabilidade de configu-
rações modestas atenderem ao valor estabelecido no P-RANSAC e considerando as pon-
derações analíticas que apresentamos, hipotetizamos que em dispositivos com baixas ca-
pacidades o Máximo Número de Hipóteses a Gerar (MNHG) deveria diminuir (o que foi
confirmado experimentalmente). Logo, pudemos generalizar como uma suposição de que
cada dispositivo demanda a determinação do MNHG de acordo com suas capacidades (de
gerar e avaliar hipóteses) e com os requisitos da aplicação que dele fará uso.

A Tabela 3.1 apresenta o comportamento de um esquema de preempção balan-
ceado no P-RANSAC usando seus parâmetros originais, ou seja, limite de 500 hipóteses,
100 observações como tamanho do bloco e eliminação de metade das hipóteses para cada
rodada de preempção. Através dela podemos notar que alterações em um componente
reflete no outro por estarem inter-relacionados.



3.2 GPR 35

Naturalmente, para aferir a validade de nossa hipótese seria necessário alterar
valores de parâmetros. Os questionamentos neste caso eram qual o ponto de partida para
tais alterações e quais valores seriam válidos? Na tentativa de auxiliar-nos nas respostas
desenvolvemos uma metodologia empírico-analítica que consiste nos seguintes passos:

1. Executar o simulador na funcionalidade de mensuração de velocidades (de geração
e de avaliação de hipóteses) dentro dos aprovisionamentos de tempo desejados;

2. Considerar as informações relatadas para determinar o MNHG adequado ao dispo-
sitivo;

3. Considerar as informações relatadas para determinar o Valor Limite de Tamanho de
Bloco (VLTB);

4. Após determinar o VLTB, definir valores para tamanho de bloco e taxa de elimina-
ção;

5. Experimentar os valores selecionados e coletar métricas;
6. Realizar ajustes caso as métricas demonstrem que a expectativa de precisão não foi

alcançada.

Obviamente, os ajustes podem compreender quaisquer dos parâmetros. Logo, e
principalmente considerando a natureza combinatorial da escolha de valores (veja domí-
nios na Tabela 3.2), é necessário ter um ponto de partida e neste aspecto a metodologia
descrita, ainda que não apresente sofisticação e dependa de intervenção humana, cum-
pre o papel de quantificar um referencial sobre o qual podemos trabalhar para realizar
os ajustes. Maiores detalhes sobre a influência dos parâmetros no processo de geração e
avaliação de hipóteses são fornecidos no Capítulo 4.

Tabela 3.2: Relação entre parâmetros e seus domínios numéricos.

Parâmetro Domínio
Tamanho do bloco {B ∈ N|B > 0}

MNHG {MNHG ∈ N|MNHG > 0}
Fator de Eliminação {FEl ∈ N|FEl < Ni,Ni < MNHG}

(FEl) ou {FEl ∈ R+|FEl < 100} 4

A Mensuração 3.1 transcreve um exemplo de arquivo registrando as métricas
de velocidade coletadas. Nela encontramos os seguintes campos com seus respectivos
significados:

• Processor - identificação do processador do equipamento;

4A função de preempção permite expressar FEl tanto como um valor direto como também através de
uma porcentagem; neste último caso, o valor utilizado será resultado da função empregada (em nossos
experimentos, o arredondamento do produto entre FEl e Ni).
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• Budget - a mesma informação que designamos como fatia, provisão ou aprovisio-
namento de tempo;
• AvgGenHyps - média de hipóteses geradas;
• AvgEvalTests - média de testes na etapa de avaliação;
• Test/hypotheses ratio - razão entre a média de testes e a média de hipóteses

geradas.

Maiores detalhes sobre o procedimento de mensuração estão disponíveis na
seção 3.3.
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Mensuração 3.1 Exemplo de arquivo de mensuração de velo-
cidades em equipamento com configuração modesta.

1

2 Processor: AMD A6-3400M (1.40 GHz)

3 Quad core

4 Windows 7 - 64 bits

5

6 Budget= 100

7 AvgGenHyps= 159.753

8 AvgEvalTests= 26807.5

9 Test/hypotheses ratio= 167.806

10

11 Budget= 66.6667

12 AvgGenHyps= 105.697

13 AvgEvalTests= 17892.6

14 Test/hypotheses ratio= 169.282

15

16 Budget= 50

17 AvgGenHyps= 79.709

18 AvgEvalTests= 13335.1

19 Test/hypotheses ratio= 167.298

20

21 Budget= 40

22 AvgGenHyps= 63.512

23 AvgEvalTests= 10611.2

24 Test/hypotheses ratio= 167.074

25

26 Budget= 33.3333

27 AvgGenHyps= 52.451

28 AvgEvalTests= 8851.75

29 Test/hypotheses ratio= 168.762

30

31 Budget= 16.6667

32 AvgGenHyps= 25.748

33 AvgEvalTests= 4361.89

34 Test/hypotheses ratio= 169.407

Através dos dados disponíveis na Mensuração 3.1 podemos notar que existe um
comportamento razoavelmente linear no que diz respeito às capacidades de geração e
avaliação de hipóteses, enquanto a razão entre elas é praticamente constante.
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Destacamos o fato de que, neste exemplo, o VLTB representado pela razão do
número de testes pela quantidade de hipóteses descreve qual o valor máximo de tamanho
de bloco permitido para que haja ao menos uma rodada de preempção. É a partir desta
medida que se pode experimentar os valores de tamanho de bloco enquanto a média de
hipóteses geradas norteará a definição do valor de MNHG. Já para FEl, apresentou-se
como opção mais viável experimentar inicialmente a eliminação de metade das hipóteses
(da mesma forma que no P-RANSAC) para posteriormente aferir os impactos de aumentá-
lo ou diminuí-lo e então decidir quais valores satisfazem adequadamente aos requisitos
da aplicação.

Desta forma, seguimos para a descrição dos experimentos realizados para averi-
guar como se comportam GPR e P-RANSAC nos cenários propostos.

3.3 Experimentos

Conforme foi introduzido na seção anterior, especulamos a respeito da diversi-
dade dos potenciais de geração e avaliação de hipóteses como um fator determinante na
escolha de valores para os parâmetros do esquema de estimativa. Desta maneira, como
etapa preliminar aos experimentos propriamente ditos, resolvemos investigar a validade
de nossa conjectura. Para tal executamos o modo de mensuração do simulador num total
de cinco equipamentos cujas configurações eram distintas entre si. Os dados coletados
estão disponíveis no Anexo A, mas resumidamente, tratam-se do seguinte (em ordem
crescente de poder de processamento):

• Equipamento 1 - AMD A6-3400M (1.40 GHz);
• Equipamento 2 - AMD E-350 (1.60 GHz);
• Equipamento 3 - Intel Pentium Dual CPU T2390 (1.86 GHz);
• Equipamento 4 - Intel Core i3-3110M CPU (2.40 GHz);
• Equipamento 5 - Intel Core i7 CPU 950 (3.07 GHz).

De posse destes resultados pudemos estabelecer duas hipóteses que nos guiaram
na determinação de um conjunto de cenários de experimentação com objetivos particula-
res que são detalhados mais adiante. As hipóteses consideradas foram as seguintes:

Hipótese 3.1 É possível produzir com o GPR resultados similares aos do P-RANSAC

quando submetidos às mesmas restrições de tempo, mas selecionando valores

diferentes para o GPR.

Hipótese 3.2 Num cenário carente de recursos que sustentem a configuração original

do esquema de estimativas do P-RANSAC o GPR se mostrará mais robusto por

contar com ajustes nos valores de seus parâmetros que estariam de acordo com as

limitações dos dispositivos.
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Com a Hipótese 1 pretendemos aferir o conceito descrito anteriormente que
diz respeito à viabilidade de alcançar o equilíbrio no esquema de estimativa ainda que
se alterem os valores originalmente empregados no P-RANSAC. Com a Hipótese 2
buscamos aferir se o GPR estaria apto a não apenas atender ao mesmo nível de precisão
do P-RANSAC como também a superá-lo.

Em nossos experimentos optamos por simulações [26] com dados sintéticos a
fim de contar com uma referência absoluta que nos permitisse comparar os algoritmos
de forma justa e precisa. Como já foi mencionando, o propósito inicial não era superar o
desempenho do P-RANSAC, logo, nos concentramos em encontrar ajustes para o GPR
que condissessem com a expectativa de resultados com precisão semelhante. Para tal
empregamos o equipamento mais poderoso que tínhamos à disposição (vide equipamento
5 em Anexo A). Posteriormente, para os cenários mais restritos empregamos justamente
o dispositivo cuja configuração era a mais modesta (vide equipamento 1 em Anexo A).

Ao todo, realizamos 1.000 replicações numa versão modificada do simulador
desenvolvido por Šegvić, cuja versão original já havia sido empregada nas avaliações
de desempenho [51] e precisão [52]. Os perfis dos experimentos foram planejados para
permitir comparações justas entre P-RANSAC e GPR ajustado, o que nos impeliu a fixar
alguns parâmetros de simulação, enquanto outros com caráter mais experimental tiveram
seus valores determinados e testados em cada configuração experimentada.

Os parâmetros cujos valores permaneceram fixos são:

• Número de observações (1.000);
• O algoritmo de geração de hipóteses five point [40, 33, 51];
• Ruído gaussiano branco (σ = 1).

Conforme o planejamento inicial, o número de observações variaria. Contudo,
dentre os valores utilizados não foi possível detectar influência significativa nos resulta-
dos (maiores detalhes sobre a influência dos parâmetros no processo de estimativa são
apresentados no Capítulo 4), o que nos motivou a fixá-lo para reduzir o tempo dedicado
à experimentação. O algoritmo five point foi selecionado por ter sido utilizado original-
mente no P-RANSAC e, finalmente, aplicou-se o ruído gaussiano branco por tratar-se de
uma opção bastante disseminada nas experimentações com dados sintéticos na VC.

A Tabela 3.3 apresenta um total de seis fatias de tempo que constituem os níveis
selecionados para experimentação, cobrindo um número aparentemente significativo de
restrições de tempo para abrigar uma faixa ampla de possíveis aplicações.

Em relação aos movimentos, foram aplicadas a movimentação lateral (side-wise

motion) e a frontal (forward motion5) a fim de coletar o erro translacional (TErr) [39, 51,
52], medido em graus e definido pelo ângulo entre o vetor estimado e o de referência
(ambos unitários). Para garantir maior controle e inteligibilidade dos resultados, os



3.3 Experimentos 40

Tabela 3.3: Fatias de tempo e suas relações com os demais componentes experimen-
tais (MTG significa Máximo Tempo de Geração e MTA significa Máximo
Tempo de Avaliação).

Aprovisionamento MTG MTA MNHG
(ms) Hz (budget×0,667) (budget×0,333) (budget×5)

16,667 60 11,116889 5,550111 83,335
33,333 30 22,233111 11,099889 166,665

40 25 26,68 13,32 200
50 20 33,35 16,65 250

66,667 15 44,466889 22,200111 333,335
100 10 66,7 33,3 500

movimentos não foram combinados e TErr foi computado separadamente para cada
movimento, decompondo a hipótese vencedora no par correspondente de matriz de
rotação e vetor de translação.

Os grupos de hipóteses geradas foram utilizados por ambos algoritmos e o
processo de pontuação consistiu em somar o erro de reprojeção [20] (que consiste da
soma dos erros de projeção da primeira para a segunda câmera e da segunda para a
primeira para uma dada correspondência de pontos) das hipóteses disponíveis para o
número de observações possibilitado por cada um dos esquemas de preempção. Para
certificar que todas as hipóteses mantinham o mesmo número de testes entre si (mesmo
em caso de preempção por esgotamento de tempo), as pontuações que se referiam a uma
determinada observação (oi) eram sempre computados para todas as hipóteses antes de
tomar a próxima observação (oi+1) no processo.

Ao alterar o passo de geração de hipóteses no processo de estimativa a fim de
permitir MNHG variáveis precisamos incluir um teste adicional que prevenia ultrapassar o
valor de produção estipulado (MNHG) e armazenava o valor do excedente de tempo (caso
houvesse) para ser acrescentado ao tempo padrão disponível para o teste das hipóteses
(originalmente um terço da provisão de tempo, como apresentado na Tabela 3.3).

Finalmente, podemos sintetizar os cenários de validação e teste de nosso método
da seguinte forma:

1. Validação do método, onde executamos experimentos nos quais ambos algoritmos
empregavam exatamente os mesmos parâmetros para confirmar se o GPR produzi-
ria resultados idênticos aos do P-RANSAC.

2. Ajuste do método, onde executamos experimentos nos quais ajustamos valores dos
parâmetros do GPR, mas mantivemos o valor padrão de MNHG (500).

5Este pode ser enquadrado como um tipo de movimento crítico [42, 47, 46] em função da coincidência
entre a direção do movimento e o eixo focal da câmera.
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3. Cenário de Teste 1, em que executamos experimentos em que variamos o MNHG
(5 × valor da provisão de tempo) para cada um dos seis aprovisionamentos
planejados e com ajustes para os parâmetros do GPR utilizando o dispositivo mais
poderoso disponível (Equipamento 5).

4. Cenário de Teste 2, que consistiu do mesmo perfil planejado para o Cenário de
Teste 1, mas substituindo o equipamento pelo de configuração mais modesta de que
dispúnhamos (Equipamento 1).

Não foi possível experimentar o Cenário de Teste 1 com valores originais
empregando o equipamento 1 (configuração modesta) porque a capacidade do dispositivo
era insuficiente para alcançar o MNHG de 500 para a maioria das provisões de tempo.
Sob tal circunstâncias, a opção por simular apenas o Cenário de Teste 2 pareceu mais
coerente.

Os experimentos de validação representavam uma confirmação de que o P-
RANSAC poderia ser tipificado como um caso particular do GPR. Esta comprovação
foi obtida ao executarmos os experimentos que reportaram resultados idênticos conforme
as expectativas. Quanto aos demais experimentos, que contam com resultados mais ricos
e menos óbvios, seus resultados são apresentados na próxima seção.

3.4 Resultados

Os resultados expostos nesta seção dizem respeito à metodologia de simulação
descrita na seção anterior. Recordamos que a configuração dos computadores usados
consistiu de um equipado com Intel Core i7 second generation processor de 3.07 GHz
(Equipamento 5) e de outro equipado com AMD A6-3400M processor quad core CPU de
1.40 GHz (Equipamento 1), respectivamente o perfil mais poderoso e mais modesto que
tínhamos ao nosso dispor.

Em ambos equipamentos as simulações foram executadas em processos single-

thread em console, a despeito do primeiro contar com oito núcleos de processamento
e o segundo com quatro. A opção por processamento single-thread favorece a justiça
das comparações inclusive por ser menos vulnerável a interferências (minimiza a pos-
sibilidade de impacto de outros processos executando simultaneamente no sistema ope-
racional), além de beneficiar a reprodutibilidade dos experimentos em outros cenários,
dispositivos e mesmo arquiteturas.

Como mencionado anteriormente, um total de quatro cenários foram usados nos
experimentos, sendo o primeiro dedicado apenas a uma confirmação empírica de um
aspecto conceitual apresentado.

Para os outros cenários disponibilizamos um total de seis tabelas cuja estrutura
abriga informações referentes às fatias de tempo, tamanho de bloco adotado no GPR,
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fator de rejeição adotado no GPR, média de hipóteses geradas (denotado por M), médias
de TErr para GPR e P-RANSAC, além da precisão relativa entre os erros.

Esta última medida pode ser interpretada da seguinte forma:

T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)
=


> 1, se T Err(GPR) < T Err(P−RANSAC)

< 1, se T Err(GPR) > T Err(P−RANSAC)

= 1, se T Err(GPR) = T Err(P−RANSAC)

As médias de hipóteses geradas foram registradas para que se pudesse comparar
as limitações impostas na seleção de novos valores de MNHG com os respectivos valores
calculados apresentados na Tabela 3.3.

As tabelas estão agrupadas em pares onde a primeira abrange os resultados
relativos ao movimento frontal (forward motion) e a segunda concerne ao movimento
lateral (side-wise motion). Apresentamos em negrito (sempre que julgamos ilustrativo) os
resultados que prevalecem qualitativa ou quantitativamente.

As Tabelas 3.4 e 3.5 exibem os resultados do cenário chamado Ajuste que
emprega o valor original de MNHG e foi executado exclusivamente no Equipamento 5;
enquanto as Tabelas 3.6 e 3.7 expõem resultados do Cenário de Teste 1, em que o MNHG
foi modificado. Finalmente, as Tabelas 3.8 e 3.9 mostram os resultados do Cenário de
Teste 2, no qual, além do MNHG modificado, a execução deu-se no Equipamento 1.

Tabela 3.4: Ajuste - valor original de MNHG, forward motion, executando em Equi-
pamento 5.

Tempo Bloco FEl T Err (◦) T Err (◦)

(ms) GPR (%) M GPR P-RANSAC
T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)

16,667 20 20 478,906 14,8458 8,31558 0,560130138
33,333 30 20 501,447 8,65899 5,94851 0,68697504

40 40 30 501,348 6,48244 6,3134 0,973923399
50 60 40 501,389 6,3561 6,15591 0,968504271

66,667 60 40 501,419 6,25041 5,92838 0,94847858
100 60 40 501,462 6,28521 16,925 2,692829675

Após o registro dos resultados prosseguimos com a sua análise e apresentamos
algumas ponderações a respeito dos mesmos.

3.5 Discussões

Os resultados demonstraram a validade de nossa hipótese, ou seja, que é possível
equilibrar os esquemas de preempção e estimativa e até mesmo alcançar resultados mais
precisos em comparação ao P-RANSAC em configuração original. Outro ponto revelado
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Tabela 3.5: Ajuste - valor original de MNHG, side-wise motion, executando em
Equipamento 5.

Tempo Bloco FEl T Err (◦) T Err (◦)

(ms) GPR (%) M GPR P-RANSAC
T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)

16,667 20 20 360,962 5,11734 5,66775 1,1075578328
33,333 30 20 500,561 5,07457 4,8266 0,951134776

40 40 30 500,978 4,73236 5,08546 1,0746139347
50 60 40 501,006 5,22747 4,96326 0,9494573857

66,667 60 40 500,978 5,31673 4,64777 0,8741783013
100 60 40 501,039 5,38165 10,7852 2,0040693839

Tabela 3.6: Cenário de Teste 1 - MNHG com valor alterado (5×budget), forward
motion, executando em Equipamento 5.

Tempo Bloco FEl T Err (◦) T Err (◦)

(ms) GPR (%) M GPR P-RANSAC
T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)

16,667 45 45 85,463 10,3403 46,6469 4,511174724
33,333 50 65 168,352 7,70724 45,871 5,951676605

40 50 65 201,395 7,36652 44,975 6,105325174
50 45 50 251,401 7,35803 42,8753 5,827008044

66,667 45 50 335,423 6,67942 44,4866 6,660248944
100 45 50 501,37 6,37809 45,0267 7,05958994

Tabela 3.7: Cenário de Teste 1 - MNHG com valor alterado (5×budget), side-wise
motion, executando em Equipamento 5.

Tempo Bloco FEl T Err (◦) T Err (◦)

(ms) GPR (%) M GPR P-RANSAC
T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)

16,667 45 45 84,989 6,98301 55,4828 7,945398904
33,333 50 65 167,978 5,95346 53,8409 9,04363177

40 50 65 200,974 5,6052 53,8277 9,603172055
50 45 50 250,966 5,33252 52,456 9,837000143

66,667 45 50 334,997 4,91618 56,4664 11,48582843
100 45 50 500,984 4,79571 55,9154 11,65946231

é a plausibilidade de nossa suposição sobre o MNHG, pois utilizando o GPR com os
ajustes adequados a precisão não foi gravemente afetada e comprovaram-se casos em que
ainda foi favorecida (como se pode conferir, por exemplo, ao comparar as Tabelas 3.4 e
3.8).

Os resultados dos experimentos mostram que, quando os parâmetros do GPR
encontram-se bem ajustados, a variabilidade de seus resultados é menor que a do P-
RANSAC. Podemos ainda constatar que a precisão do GPR manteve-se consistente em
todos os cenários, o que não quer contudo dizer que seus resultados foram os melhores em
todos os testes, mas que sua flexibilidade permite os ajustes necessários para adaptar-se a
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Tabela 3.8: Cenário de Teste 2 - MNHG com valor alterado (5×budget), forward
motion, executando em Equipamento 1.

Tempo Bloco FEl T Err (◦) T Err (◦)

(ms) GPR (%) M GPR P-RANSAC
T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)

16,667 20 20 85,36 15,1992 45,763 3,010882152
33,333 30 20 168,505 11,4411 46,0835 4,027890675

40 40 40 201,454 8,08279 44,578 5,515174834
50 60 40 251,445 7,59762 44,9756 5,919695905

66,667 60 40 335,426 6,79015 44,9835 6,62481683
100 60 40 501,355 6,26112 43,1999 6,899708039

Tabela 3.9: Cenário de Teste 2 - MNHG com valor alterado (5×budget), side-wise
motion, executando em Equipamento 1.

Tempo Bloco FEl T Err (◦) T Err (◦)

(ms) GPR (%) M GPR P-RANSAC
T Err(P−RANSAC)

T Err(GPR)

16,667 20 20 85,029 7,51641 56,8997 7,570063368
33,333 30 20 167,963 6,11811 52,2122 8,534040741

40 40 40 200,989 5,62041 56,5226 10,05666846
50 60 40 250,954 5,80402 51,546 8,881085868

66,667 60 40 334,985 5,61065 51,5363 9,185441972
100 60 40 500,959 5,29221 53,072 10,02832465

perfis particulares de aplicações, restrições de tempo e hardware.
O cálculo da precisão relativa demonstrou que alguns dos ajustes do GPR

alcançaram resultados que exigiriam mais investigação para se equipararem àqueles
produzidos pelo P-RANSAC nas mesmas condições, contrastando com a maior parte em
que os resultados eram similares, bem como aqueles em que o GPR prevaleceu com larga
vantagem.

Para auxiliar a interpretação de alguns fatos, elaboramos gráficos apresentando o
erro médio de ambos algoritmos para os dois tipos de movimento testados. As Figuras 3.2
e 3.3 registram os resultados do Equipamento 5 (dispositivo mais poderoso). Neste gráfico
não incluímos os resultados do P-RANSAC no Cenário de Teste 1 (MNHG alterado) para
manter a escala, uma vez que esse conjunto de dados superava os demais valores exibidos
em torno de cinco vezes.

As Figuras 3.4 e 3.5, por sua vez, comparam os resultados do GPR e do
P-RANSAC no Cenário de Teste 2 (MNHG modificado e usando Equipamento 1).
Enfatizamos que os resultados do P-RANSAC são similares na execução em ambos
equipamentos (Cenários de Teste 1 e 2), logo, o perfil dos dados relativos à média do
erro de translação que não foi incluído nas Figuras 3.2 e 3.3 pode ser inferido a partir
daqueles que dizem respeito ao P-RANSAC que estão presentes nas Figuras 3.4 e 3.5.
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Figura 3.2: Provisão de tempo x Erro Translacional em graus - forward motion em
Equipamento 5.

O panorama da Figura 3.2 confirma a possibilidade de alcançar resultados
similares usando GPR com diferentes grupos de valores para seus parâmetros quando
comparados aos do P-RANSAC. Observa-se também uma faixa estreita de oscilação
quando se toma em conta a variação das fatias de tempo.

O primeiro valor presente nas Figuras 3.2 e 3.3 (da esquerda para a direita)
demonstra um comportamento degenerado do P-RANSAC. A esse respeito, especulamos
que se trate de um caso em que o esquema de preempção fica desbalanceado ocasionando
menos rodadas de eliminação que o normal. A Figura 3.3 exibe um comportamento
bastante robusto do GPR com MNHG inalterado, uma vez que o mesmo não apresenta
grande aumento na medida de erro, mesmo ao reduzirmos acentuadamente a provisão de
tempo.

Desta forma, evidenciamos a adaptabilidade do GPR a diferentes configurações
de hardware e restrições de tempo, enquanto o P-RANSAC não logra o mesmo êxito.
Um detalhe importante diz respeito às configurações específicas que selecionamos para
equilibrar o esquema de estimativa estão intrinsecamente ligados aos dispositivos e
cenários utilizados. Diferentes equipamentos podem, e provavelmente irão, demandar
outros grupos de valores para permitir a estabilidade entre os parâmetros do esquema
de estimativa.
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Figura 3.3: Provisão de tempo x Erro Translacional em graus - side-wise motion em
Equipamento 5.

Figura 3.4: Provisão de tempo x Erro Translacional em graus - forward motion em
Equipamento 1.

Também cabe registrar dois obstáculos no ajuste dos parâmetros do GPR. Con-
forme esperado, a primeira grande dificuldade é a natureza combinatorial da otimização
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Figura 3.5: Provisão de tempo x Erro Translacional em graus - side-wise motion em
Equipamento 1.

e para reduzi-la empregamos um esquema de força bruta semiautomático para encontrar
combinações que resultem em configurações promissoras de parâmetros.

O outro problema é a intransferibilidade de configurações balanceadas, ou em
outras palavras, não há garantia de que se possa empregar um mesmo conjunto de
parâmetros em dispositivos distintos e obter resultados semelhantes em ambos, o que
implica (quase que inevitavelmente) numa nova busca por valores que equilibrem o
esquema de estimativa para um equipamento e aplicação específicos.

Entretanto, aplicações e configurações semelhantes deverão ter parâmetros simi-
lares, facilitando o processo de ajuste dos parâmetros do GPR. Além disso, contamos com
a possibilidade de desenvolver futuramente uma solução automatizada para sugerir valo-
res de ajuste aproximados para o GPR dado um conjunto de entradas que parametrizaria
um esquema matemático e/ou método iterativo.

3.6 Experimentos com Dados Reais

Realizamos uma bateria de testes com dados reais para averiguar o funciona-
mento do GPR sob circunstâncias menos controladas que as experimentadas com os dados
sintéticos.



3.6 Experimentos com Dados Reais 48

Um total de seis sequências (bark, bikes, graf, leuven, trees, wall) foi utilizado
nos experimentos, cada uma delas contando com seis frames ao todo. As imagens que
compõem-nas estão disponíveis no Anexo B. Apresentamos a seguir algumas caracterís-
ticas delas:

• Bark - Trata-se de uma sequência de fotografias da casca de um tronco de árvore
envolvendo rotações bastante evidentes;
• Bikes - Retrata um conjunto de motos estacionadas e apresenta borramento cada

vez mais intenso a cada novo frame;
• Graf - A sequência enfatiza rotações e perspectiva de um muro grafitado;
• Leuven - Apresenta três carros estacionados e a luminosidade vai diminuindo ao

longo da sequência;
• Trees - Apresenta uma alameda e a sucessão de frames intensifica o efeito de

borramento;
• Wall - Exibe uma parede de tijolos que passa de uma visualização frontal para

diferentes perspectivas laterais.

Os experimentos consistiram em computar homografias a partir de pares de
correspondências de pontos cuja seleção e casamento foram realizados automaticamente
(utilizando cinco amostras para computar cada homografia). De posse das estimativas,
comparamos as hipóteses vencedoras de cada rodada com a homografia do ground-truth

para identificar a magnitude do erro de translação (TErr) da mesma forma que havíamos
realizado nos experimentos com dados sintéticos.

Assumimos o ruído Gaussiano branco para todos os experimentos e empregamos
as mesmas restrições de tempo, exceto pelas duas maiores (66,667 e 100 ms) para explorar
de fato as condições de funcionamento em tempo real. Os movimentos experimentados
são arbitrários e dependem de cada sequência.

Finalmente, o MNHG foi fixado em 500 que, mesmo sabendo de antemão ser
um valor difícil de atingir, foi escolhido para garantir que não haveria uma limitação
proposital que viesse a comprometer o desempenho do P-RANSAC e as configurações de
tamanho de bloco e de fator de eliminação do GPR foram as mesmas descritas na Tabela
3.4.

Uma vez descrito o ambiente de experimentação, passamos primeiramente a
apresentar os resultados coletados e posteriormente uma discussão sobre os mesmos.

3.6.1 Resultados

Compilamos os resultados dos experimentos referentes a todas as sequências
utilizadas em duas tabelas, na Tabela 3.10 incluímos os dados que dizem respeito aos
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frames de dois a quatro para ambos os algoritmos (GPR e P-RANSAC), enquanto a Tabela
3.11 abrigou os demais resultados.

Os resultados apresentados foram computados a partir das médias de desem-
penho numa bateria de mil (1.000) rodadas de estimativa para cada par de frames. As
replicações têm por fim evitar que resultados espúrios comprometam as métricas de ava-
liação. Aqui novamente, apresentamos em negrito os resultados que prevalecem sobre os
demais experimentados sob as mesmas condições.

Os dados revelam uma alternância na prevalência dos algoritmos, onde pre-
valecer significa meramente superar a precisão do outro. Contudo, alguns dos valores
encontram-se tecnicamente empatados pelo fato da diferença numérica entre eles ser bas-
tante pequena.

Além destes, também encontramos resultados de estimativas que, se interpreta-
dos rigorosamente, mesmo que apontem um vencedor não fazem sentido por se tratar de
magnitudes de erro proibitivas para aplicações reais.

Tabela 3.10: Resultados das estimativas com dados reais. Medida dos erros transla-
cionais em graus obtidos com GPR e P-RANSAC para os frames 2, 3 e
4.

Time Frame 2 Frame 2 Frame 3 Frame 3 Frame 4 Frame 4
Sequência Budget GPR P-RANSAC GPR P-RANSAC GPR P-RANSAC

bark

16,667 77,8524 78,4475 5,97828 6,71699 40,3617 38,0397
33,333 78,83 79,7448 5,76403 7,69079 40,0733 38,8161

40 78,9198 80,2617 6,82789 7,37288 39,3774 39,1066
50 77,9390 79,9281 6,8793 7,7275 38,8817 38,4467

bikes

16,667 26,1759 66,1787 15,3413 15,4104 25,0648 74,6994
33,333 68,2949 78,1933 12,8144 32,7096 50,1309 90,0294

40 81,9621 82,4894 31,8742 32,532 87,743 94,0071
50 89,5661 90,1633 32,3831 31,7158 79,5993 82,2224

graf

16,667 50,2088 42,8162 56,8478 60,1327 72,8689 61,3663
33,333 38,8905 38,752 22,2927 50,0733 92,8253 72,3665

40 37,9495 38,0199 21,3924 52,338 92,0982 73,5509
50 35,9723 36,0085 20,0848 46,5834 94,8995 75,0770

leuven

16,667 80,8177 74,1486 86,9412 92,72 78,6822 82,5755
33,333 78,586 76,9588 92,9501 82,2221 87,551 83,8344

40 77,1519 77,3107 84,3719 81,2233 87,3189 85,938
50 80,4400 80,5647 80,5769 79,9264 90,3267 93,4272

trees

16,667 42,8241 41,7683 50,5229 49,0092 31,0431 33,4187
33,333 53,5214 47,3073 50,451 51,659 35,3124 33,3285

40 49,3314 50,751 63,4974 51,4009 32,8542 31,2864
50 81,8890 51,1130 72,9513 52,2376 31,9513 31,2836

wall

16,667 74,6783 45,3861 42,2677 34,4026 29,5685 29,1922
33,333 90,1673 48,0491 46,918 34,0831 30,448 31,3353

40 57,1939 49,5383 41,4327 32,456 33,1129 32,0356
50 65,0274 50,5766 45,4373 34,6609 34,3931 33,0296

A partir dos resultados coletados pudemos aferir que o GPR iguala ou supera
o desempenho do P-RANSAC quando conta com parâmetros adequadamente ajustados.
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Tabela 3.11: Resultados das estimativas com dados reais. Medida dos erros trans-
lacionais em graus obtidos com GPR e P-RANSAC para os frames 5 e
6.

Time Frame 5 Frame 5 Frame 6 Frame 6
Sequência Budget GPR P-RANSAC GPR P-RANSAC

bark

16,667 10,9504 11,077 7,01911 8,37525
33,333 14,1536 11,856 7,24175 7,594

40 12,9392 10,9159 6,06995 7,36048
50 13,8253 11,2744 6,2714 7,8064

bikes

16,667 48,9747 41,3831 29,7769 50,4239
33,333 47,5253 37,6714 28,1772 58,0466

40 53,738 40,429 36,8252 61,0644
50 39,8628 40,2864 67,4485 65,0097

graf

16,667 43,8902 54,95 36,7453 35,4152
33,333 43,9546 44,9685 36,5271 35,7108

40 46,9843 44,7291 36,9806 35,8124
50 48,1051 45,4618 37,4630 37,4204

leuven

16,667 66,5566 67,8831 69,0132 70,9986
33,333 67,5771 71,742 72,475 74,0725

40 70,8074 73,4504 74,8311 75,2985
50 72,0640 74,8827 74,4050 75,3407

trees

16,667 52,7196 53,1241 50,7083 50,8433
33,333 52,1751 51,85 49,7855 51,7716

40 48,5748 51,4467 49,7465 51,1792
50 49,4178 52,0355 50,7903 52,1446

wall

16,667 22,6978 29,4332 24,267 21,209
33,333 29,8848 29,1741 24,0316 21,2714

40 27,3301 27,8497 24,241 23,5378
50 30,7840 29,2119 24,4719 22,1157

Isso demonstra novamente a importância de um bom ajuste para explorar melhor o
potencial da execução preemptiva.

Contudo, percebemos também que mesmo definindo algumas restrições de
tempo fixas ao longo dos experimentos de cada sequência, havia grande variabilidade
no número de hipóteses geradas. Isso se deve ao fato de o número de correspondências
entre frames variar bastante.

Como reflexo da variabilidade, que apresentamos na Figura 3.6, a adoção de um
tamanho de bloco e de um fator de eliminação fixos resulta no favorecimento de algumas
estimativas (aquelas em que há mais proximidade entre os valores selecionados para estas
variáveis e seus valores ideais). As demais estimativas sofrem maiores perdas na precisão
a medida em que as configurações se distanciam das ideais.

Este comportamento reforça a ideia de que a flexibilidade dos parâmetros no
processo de estimação preemptiva é o ponto chave para alcançar maior independência de
dispositivos e de condicionamentos da aplicação para atingir resultados satisfatórios.

Nas tentativas de empregar outros valores de tamanho de bloco e fator de
eliminação (fixos ao longo da estimativa da mesma sequência) observamos que era
comum apenas modificar em que casos haveria alternância de prevalência do algoritmo
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Figura 3.6: Variação no número de hipóteses geradas ao longo das sequências em-
pregadas. Algumas sequências apresentam maior variabilidade no nú-
mero de hipóteses geradas como consequência do número de correspon-
dências disponíveis entre frames também variar.

vencedor, pois não se mostrou possível empregar um só configuração que tivesse a
aderência necessária a toda a sequência.

Desta maneira, o funcionamento ideal do algoritmo incluiria a determinação
automática dos parâmetros de tamanho de bloco e de fator de eliminação para que cada
etapa contasse com os valores mais adequados à capacidade de gerar hipóteses a partir do
conjunto de observações disponível.

Não chegamos a obter êxito na tentativa de implementar esta modificação, mas
pelos resultados obtido com os valores fixados pudemos confirmar nossa suspeita sobre
a diminuição do total de hipóteses geradas ser ocasionada principalmente por conta da
queda no montante de observações coletados.

Podemos com isso concluir que os dados reais confirmam a viabilidade do
emprego do GPR, idealmente com parâmetros ajustados pelas próprias variáveis da
estimativa em questão, mas também se revelou que em condições menos controladas a
complexidade de ajustar seus parâmetros é ainda maior.



CAPÍTULO 4
Testes de Velocidade na Geração de Hipóteses e
Precisão Resultante

Neste capítulo discutiremos aspectos referentes aos testes de velocidade e pre-
cisão que realizamos para averiguar quais os comportamentos assumidos permanecem
válidos após uma análise empírica. A série de experimentos realizados aqui teve como
propósito subsidiar algumas decisões em nossa proposta, bem como legar os resultados e
sua análise para que outros possam também contar com eles em suas investigações.

O ponto de partida de nossos questionamentos foram os resultados alcançados
no Cenário de Teste 1 (MNHG alterado no dispositivo mais poderoso) e na condição de
ajuste (MNHG inalterado no mesmo equipamento, para mais detalhes, vide Seção 3.3),
cuja proximidade (dos resultados destes cenários) não era intuitiva, uma vez que havíamos
reduzido o total de hipóteses disponíveis conforme apresentado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1: Relação entre orçamentos de tempo MNHG modificado e redução so-
frida em relação ao valor original do P-RANSAC.

Orçamento MNHG modificado Fator de redução do MNHG
(ms) (orçamento×5) MNHG/500

16,667 83,335 1/6
33,333 166,665 1/3

40 200 1/2,5
50 250 1/2

66,667 333,335 1/1,5
100 500 1/1

A partir daí evidenciou-se a necessidade de investigar as noções tidas como
intuitivas referentes ao processo de estimativa para fundamentar a implementação de outra
mudança que planejamos no esquema do P-RANSAC conforme detalhada no Capítulo 5.

Algumas interrogações referentes à quantidade de hipóteses são:

• Uma maior quantidade de hipóteses representa necessariamente aumento na quali-
dade das estimativas?
• Qual a influência do ruído no processo de geração?
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• Qual a relação de produtividade de hipóteses entre os algoritmos de geração?
• Qual a interferência que a quantidade de pontos disponíveis traz no processo de

geração?

Lançamos questões similares buscando suscitar o exame sobre os mesmos fato-
res analisados no processo de geração a fim de determinar de que forma influiriam no pro-
cesso de avaliação de hipóteses. Após esta introdução, prosseguiremos com a descrição
dos experimentos conduzidos, seus resultados e as interpretações que deles conseguimos
extrair.

4.1 Relação Entre Velocidade de Geração e Velocidade
de Avaliação

A busca por algoritmos mais rápidos é uma constante na Ciência da Computação.
Contudo, em algumas áreas de concentração a presença de um outro aspecto delicado
torna-se evidente, o chamado trade-off entre velocidade de processamento e precisão dos
resultados. Encontramos a necessidade de trabalhar com essa relação dentro do processo
de estimativa de pose e, particularmente em nosso caso, acrescentamos a restrição de
tempo como requisito a ser atendido.

A restrição de tempo é apenas uma das que um sistema de visão robótica enfren-
taria, pois, além desta, várias outras estariam presentes desde aquelas que norteariam o
projeto, como peso, espaço, consumo de energia, até outras que refletiriam na execução
das tarefas a que se destinasse o robô, como calibração de sensores, terreno e condições
de iluminação.

Mas apesar de nossa preocupação englobar sistemas robóticos (justamente por
conta de suas restrições), nossas propostas vão além deste escopo e visam atender uma
gama mais variada de aplicações. Portanto, vamos nos concentrar no aspecto comum que
diz respeito ao trade-off apresentado.

Conforme detalhado no Capítulo 3, o emprego da função BRUMA e do GPR
constituem ferramentas poderosas para o desenvolvimento de aplicações que demandem
uso do P-RANSAC [39]. Enfatizamos que nosso estudo foi direcionado para o esquema
de estimativa de pose de câmera (ou hipótese de movimento). Logo, nossa preocupação
com o equilíbio entre velocidade de processamento e precisão da estimativa passa ne-
cessariamente por solucionar o problema de forma que promova estimativas com maior
qualidade seja por aumento da precisão no processo de geração, por melhoria no processo
de avaliação ou mesmo pela descoberta de fatores que influenciam a relação entre estas
duas etapas.
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Conforme exposto ainda no Capítulo 3, o emprego do GPR permite alterar
a proporção de tempo dedicada às tarefas de geração e avaliação de hipóteses (os
valores arbitrados originalmente no P-RANSAC eram 2/3 e 1/3 do orçamento de tempo,
respectivamente).

Diante desta possibilidade e considerando a natureza combinatorial da otimi-
zação dos parâmetros do GPR, realizamos os experimentos descritos na próxima seção.
Isso foi necessário, pois tendo em vista que a proporção de tempo dedicada a cada fase
é arbitrária e que temos um conjunto de suposições que devemos verificar, é plausível
que encontremos novas relações de tempo de acordo, por exemplo, com o algoritmo de
geração utilizado.

4.2 Experimentos

Os experimentos aqui descritos foram realizados através de simulações executa-
das em processos single-thread em console num computador equipado com um processa-
dor Intel Core i7 de segunda geração de 3.07 GHz (Equipamento 5). O uso de processa-
mento single-thread baseia-se nos mesmos argumentos expostos na Seção 3.4.

O processo de simulação foi planejado a fim de levantar dados para subsidiar
o desenvolvimento de estratégias para modelar o esquema de balanceamento entre os
métodos de geração de hipóteses e para estudos sobre a possibilidade de montar um
sistema iterativo ou com forma fechada para determinação numérica de parâmetros que
permitam predizer o comportamento do GPR antes de iniciar sua execução.

Fizemos mais uma vez a opção por empregar dados sintéticos para contar com
um ambiente mais controlado e manter o referencial do ground truth sempre disponível.
Ao todo selecionamos sete parâmetros para compor a bateria de experimentos que
consistiam inicialmente de uma rodada de mensuração de velocidade e uma rodada
subsequente de estimativa para verificar a precisão empregando o mesmo conjunto de
dados.

A simulação em duas fases foi motivada para aferir a veracidade de suposições
tais como:

Hipótese 4.1 Um número maior de hipóteses e uma maior capacidade de avaliá-las leva

diretamente a estimativas de maior qualidade.

Hipótese 4.2 Quanto maiores as dimensões de uma imagem menor será sua vulnerabili-

dade ao ruído (de qualquer magnitude) quando se comparam os resultados com o

de imagens com dimensões inferiores.

Os sete parâmetros encontram-se listados com seus respectivos níveis na Tabela
4.2. Segue uma breve explicação a seu respeito:
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• Tamanho da imagem - empregamos dois valores no caso deste parâmetro (não
incluímos dimensões para full HD nem 4K por estarmos considerando o uso em
plataformas de baixa capacidade) para averiguar se uma variação significativa no
tamanho da imagem revelaria alguma correlação com os demais parâmetros, sendo
esperado, por exemplo, confirmar a Hipótese 4.2;
• Tipo de movimento - foram usados os mesmo descritos no Capítulo 3 para manter-

mos o referencial já disponível;
• Tamanho da amostra - em função do funcionamento original do simulador de

indicar através de linha de comando a quantidade de pontos a amostrar, resolvemos
fornecer os valores cinco e oito — estando o primeiro abaixo da expectativa do 8-
pt em oposição ao último que supera a demanda do 5-pt e ficando ambos além do
necessário para computação das homografias que restaram assim como referencial
para comparação —, o que nos permitiu determinar a viabilidade de usar um só
valor como parâmetro de entrada para o simulador, além de coletar as medidas de
velocidade e precisão em ambos os casos;
• Gerador de hipóteses - optamos por utilizar os três geradores já implementados

no simulador original e que nos garantiam a variedade necessária considerando a
multiplicidade de parâmetros testados;
• Orçamento de tempo - cinco dos níveis são idênticos aos anteriormente testados. O

último, porém representa um valor bastante acima dos demais (um segundo) com o
propósito de disponibilizar um cenário com restrição de tempo relaxada;
• Número total de pontos - foram selecionados seis valores com uma variação que

tenciona abranger uma diversidade de casos, desde os mais restritos com escassez
de pontos disponíveis (50) até outros em que há abundância deles (2000);
• Ruído - um total de oito níveis de ruído foram escolhidos, o primeiro valor indica

ausência de ruído para simular o caso ideal, os demais valores acompanham um
crescimento geométrico para avaliar o comportamento nesse contexto em que as
transições são bastante distanciadas.

Cada combinação de parâmetro demandou, como já mencionamos, uma rodada
para aferição de velocidade e outra para registrar a precisão. Cada uma destas configu-
rações foi executada em mil replicações. Deste modo, considerando um número total de
cinco mil setecentos e sessenta (5.760) combinações possíveis para os níveis dos parâme-
tros e a dupla rodada de simulações, o conjunto delas perfez onze milhões, quinhentos e
vinte mil (11.520.000) rodadas de simulação.

A velocidade foi mensurada para cada configuração de simulação através do
simulador que no referido modo de funcionamento encarrega-se apenas de computar o
total de hipóteses que pode executar num dado orçamento de tempo para então registrar
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Tabela 4.2: Parâmetros e valores usados ao longo do processo de simulação.

Parâmetro Valores

Tamanho da Imagem (em pixels)
384x288

800x600

Movimento
Forward

Side-wise

Tamanho da Amostra
5

8

Gerador de Hipóteses
Homografia [20]

5-pt [40][33]

8-pt [23]

Orçamento de tempo (em ms)

16,667

33,333

40

50

1000

Número de Pontos

50

100

200

500

1000

2000

Nível de Ruído (em pixels)

0,0

0,5

1,0

2,0

4,0

8,0

16,0

32,0

o total de testes que o equipamento consegue realizar sobre o conjunto de hipóteses
disponibilizado, após o que reporta as seguintes métricas:

• Número médio de hipóteses geradas;
• Número médio de testes efetuados;
• A razão testes/hipóteses;
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• A razão testes/500, para representar o valor padrão do MNHG definido no P-
RANSAC.

Exemplos de arquivos de resultados da mensuração de velocidade estão dispo-
níveis no Anexo A. No que diz respeito aos experimentos para averiguar a precisão, os
mesmos consistiram em executar o simulador para cumprir o pipeline de estimativa (ge-
rar e avaliar hipóteses) e ao final das replicações compor um relatório de métricas. Dentre
estas as principais são:

• Total de hipóteses avaliadas;
• Erros translacional (TErr) e rotacional no primeiro quartil;
• Erro mediano (translacional e rotacional) das hipóteses geradas;
• Erros translacional (TErr) e rotacional no terceiro quartil;
• Média de hipóteses geradas;
• Média do erro translacional usando a função BRUMA usando os mesmos parâme-

tros registrados no Cenário de Teste 1 (vide Seção 3.3);
• Média do erro translacional usando a função original do P-RANSAC.

Uma vez que tenhamos computado a média do erro translacional, os quartis e a
mediana, podemos determinar a qualidade geral das estimativas, seguindo a premissa de
que se espera que boas estimativas pertençam ao primeiro quartil.

4.3 Resultados Quantitativos

Devido ao montante de resultados, iremos apresentá-los integralmente sempre
que esta opção favorecer o entendimento e exporemos subconjuntos nos demais casos
(apenas quando estes representem comportamentos comuns aos demais dados). Uma
ressalva diz respeito ao budget de um segundo que foi considerado nas análises e cujos
dados estão de acordo com as discussões aqui apresentadas, mas que é omitido nos
gráficos para conservar a escala e facilitar a legibilidade dos mesmos.

Os dados demonstraram que as métricas de velocidade de geração assumem
distribuições de acordo com quatro fatores: algoritmo de geração, orçamento de tempo,
ruído e número de amostras empregado. Já a quantidade de testes segue um padrão linear,
sendo o orçamento de tempo um componente fundamental para sua progressão (em certos
casos o total de hipóteses geradas limita numericamente a quantidade de testes).

Logo, o que se pode perceber pelos resultados é que ao reservarmos o limite de
tempo de 50ms estamos assegurando que, se as demais condições se mantiverem, teremos
um total de hipóteses geradas e testes realizados ≈ 3× maior que se arbitrássemos o
tempo em 16,667ms como demonstrado na Figura 4.1, construída com parte dos dados



4.3 Resultados Quantitativos 58

do experimento envolvendo o algoritmo 5-pt alimentado com amostras de cinco pontos
em forward motion. Este comportamento está de acordo com os perfis simulados.

Figura 4.1: Orçamento de tempo x Média de hipóteses geradas x Média de testes rea-
lizados. Experimento envolvendo 5-pt, amostras de 5 pontos em forward
motion.

Ainda no que diz respeito à velocidade, a primeira observação acerca dos dados
induz a ideia de que sua influência no volume de hipóteses geradas no processo de
geração é pouco determinante conforme apresentado na Tabela 4.3 para três quantidades
de pontos, empregando 5-pt alimentado com cinco amostras em side-wise motion.

Contudo, uma investigação mais minuciosa conduz a fatos bastante reveladores
e menos intuitivos. Identificamos por exemplo um comportamento similar entre o gerador
de homografias e o 5pt, primeiramente quando operavam com amostras de oito observa-
ções ambos apresentam gráficos cujas distribuições no espaço parecem formar um plano
perpendicular ao plano formado pelos eixos que determinam as médias de hipóteses e
testes.

Esse comportamento está registrado nas Figuras 4.2 e 4.3, que além do já relatado
apresenta o aspecto de linearidade associado em sua composição.

É possível perceber a similaridade de comportamento entre os mesmos geradores
quando se utiliza amostras compostas por cinco observações, conforme apresentado nas
Figuras 4.4, 4.5 e 4.6.

Neste caso, entretanto, o que se percebe é que o agrupamento dos dados forma
quatro planos paralelos ao plano formado pelos eixos número de pontos e média de
hipóteses, cada um destes planos abrigando conjuntos de pontos que dizem respeito aos
orçamentos de tempo.

Considerando ainda o mesmo grupo de dados, podemos visualizar agrupamentos
correspondentes a seis planos paralelos ao plano formado pelos eixos média de hipóteses
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Tabela 4.3: Comparação entre capacidades de geração de acordo com o número de
pontos disponível.

Quantidade
de pontos 50 100 200

Tempo
Ruído (ms) Hipóteses Testes Hipóteses Testes Hipóteses Testes

0

1000 32364 741061 31825,1 729493 30666,8 733739
50 1609,06 36980,1 1601,06 36319,2 1543,29 36540,3
40 1300,1 29571 1280,24 29532 1230,54 29566,8

33,333 1079,54 24840 1052,76 24501,2 1029,32 24253,2
16,667 544,117 12504,9 535,148 12349,9 515,788 12384

0.5

1000 27020,3 687330 27664 743440 26948,8 726491
50 1313,52 34206,8 1381,57 37338,2 1349,05 37266
40 1039,03 28344,2 1112,49 29304,9 1082,78 29408,9

33,333 908,908 23461,6 929,322 25071,9 891,168 24972,4
16,667 451,048 11136,5 465,867 12192,4 453,036 12230,5

1

1000 25365,6 693253 26726,4 744162 25635,3 740627
50 1234,46 34395,3 1342,49 37617 1276,64 37031,7
40 1001,77 27927,7 1067,36 29904 1028,24 29417,2

33,333 829,405 22960,5 896,027 24118,5 858,467 24909,3
16,667 429,943 11994,4 446,986 12525,2 430,502 12523,7

2

1000 24625,2 685018 25203 728266 24646,7 736438
50 1224,26 35253,6 1266,29 36191,3 1235,7 37110
40 987,735 28623,6 1012,67 29435 978,509 29430

33,333 820,897 23524,9 833,161 25007,5 825,503 24699,2
16,667 411,896 11900,8 423,176 12267 405,059 12210

4

1000 23127,4 695165 24280 726056 23180,7 738694
50 1156,63 35236,4 1209,95 36627,9 1163,59 36719,5
40 931,505 27995,7 976,668 29086,3 931,892 29854,1

33,333 780,684 23978,3 804,489 24885 766,449 24544
16,667 388,101 11913,2 407,714 12270 389,233 12477,3

8

1000 20928,1 700138 21411,9 725332 21058,4 734271
50 1053,74 34995,4 1064,98 37268,6 1049,06 36820
40 813,613 26650,4 855,269 29561,4 846,97 29122,4

33,333 685,468 22568 717,956 24480 705,833 24707,2
16,667 336,934 11833 361,068 12144 354,207 12414

16

1000 17345,7 692376 17385,8 726874 17669,4 738482
50 863,023 33986,7 873,716 36708 882,996 37081,6
40 683,378 28319,2 690,597 29724,2 701,85 29481,9

33,333 578,573 23633 582,876 24528 592,332 24313
16,667 295,351 11852,5 283,652 12253,3 291,543 12094,1

32

1000 12744,7 634115 13336,1 729773 12340,3 725244
50 644,961 31490,1 672,976 36009,1 621,282 36755,8
40 511,243 24966,1 537,061 29154,8 491,389 29454,6

33,333 437,472 21202,8 442,859 24073,1 413,548 23855,5
16,667 208,58 10240,2 224,748 12169,6 206,498 12272,9

e média de testes, estes, por sua vez, dizem respeito aos seis níveis de ruído empregados.
Através destas figuras, principalmente a Figura 4.6 é possível perceber que o
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Figura 4.2: Comportamento do gerador 5pt quando usando amostras de oito obser-
vações.

Figura 4.3: Comportamento do gerador de homografias quando usando amostras de
oito observações.

aumento no número total de observações acaba impactando no decréscimo da medida de
velocidade de geração, o que não constituía uma noção intuitiva.

Encontramos o mesmo comportamento evidenciado nos resultados dos experi-
mentos com o 8-pt. As Figuras 4.7 e 4.8 confirmam o comportamento linear associado à
velocidade de testes, enquanto as Figuras 4.9 e 4.10 demonstram a diminuição progressiva
da velocidade de geração associada ao aumento no número de observações disponíveis
para computação das hipóteses.

Nossa investigação averiguou indícios de que a maior contribuição para tal
comportamento não está diretamente ligada ao quantitativo de pontos, mas à etapa de
geração que, no simulador utilizado, conta com uma estratégia de amostragem pouco
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eficiente, que por sua vez promove um overhead considerável. Porém, não pudemos
efetivar as alterações necessárias por tratar-se de implementação interna do simulador
e suas bibliotecas.

Figura 4.4: Comportamento do gerador 5pt quando usando amostras de cinco ob-
servações em forward motion.

Figura 4.5: Comportamento do gerador de homografias quando usando amostras de
cinco observações (visão 1).

Quanto à contribuição do ruído no processo de estimativa, o conhecimento
prévio nos indica que maiores níveis aumentam a probabilidade de hipóteses corrompidas.
Contudo, um fato interessante demonstrado em nossos experimentos é que à medida em
que o nível de ruído cresce, isso causa influência negativa na capacidade dos geradores,
logo, teremos um montante menor de hipóteses geradas conforme apresentado na Figura
4.11.
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Figura 4.6: Comportamento do gerador de homografias quando usando amostras de
cinco observações (visão 2).

Figura 4.7: Relação entre número de pontos e média de testes empregando 8pt
quando usando amostras de cinco observações.

Através da Figura 4.11 podemos observar que a tendência do gráfico é descrever
um comportamento polinomial, contudo, não pudemos inferir dos dados o polinômio
característico para poder modelá-lo matematicamente.

Vamos introduzir a partir de agora elementos que dizem respeito às distinções
encontradas ao compararmos as resoluções 384×288 e 800×600. Os dados evidenciam
que ao usar o algoritmo 5-pt para ambos os movimentos simulados o comportamento
se manteve, revelando que na maior resolução houve uma ligeira predominância na
quantidade de hipóteses geradas em comparação com a imagem de 384× 288, fato
que não foi acompanhado pela prevalência nos testes. A bem da verdade, na grande
maioria das condições experimentadas, a menor resolução alcançou melhores resultados
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Figura 4.8: Relação entre número de pontos e média de testes empregando 8pt
quando usando amostras de oito observações.

Figura 4.9: Relação entre número de pontos e média de hipóteses geradas empre-
gando 8pt quando usando amostras de cinco observações.

em termos de total de testes.
Neste caso, se fizermos a opção por alimentar o 5-pt com amostras de oito pontos,

obteremos como resultado uma quantidade bem menor de hipóteses, mas contaremos com
uma distinção bem menor entre os valores assinalados por cada resolução experimentada,
ou seja, a faixa de valores de ambos valores de amostras é bastante similar.

Ao empregarmos o método do 8-pt, no caso de ambos os movimentos, os dados
coletados apontaram que existe uma oscilação na predominância quando fornecemos
amostras de oito pontos, principalmente quando a magnitude do ruído cresce.

Finalmente, com a computação das homografias a influência do ruído se torna
determinante na predominância da imagem de 800×600 (quanto maior o nível de ruído
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Figura 4.10: Relação entre número de pontos e média de hipóteses geradas empre-
gando 8pt quando usando amostras de oito observações.

Figura 4.11: Nível de ruído x Orçamento de tempo x Média de hipóteses geradas,
usando 5-pt com amostras de cinco pontos em forward motion.

mais acentuada a diferença na capacidade de geração).
Os dados demonstram uma tendência de decréscimo (por vezes acentuada)

na quantidade de hipóteses geradas quando selecionando oito pontos como amostra.
Em oposição, esta alternativa demonstrou menos sensibilidade à variação do nível de
ruído mantendo um patamar mais uniforme de geração que figurava mais afetado pelo
orçamento de tempo.

A Figura 4.12 demonstra que os dados estão agrupados numa faixa mais estreita
de valores mesmo diante da variação do nível de ruído é se o compararmos com a da Fi-
gura 4.11. Finalmente, na Figura 4.13 ambos resultados usando as diferentes amostragens
são apresentados.
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Figura 4.12: Nível de ruído x Orçamento de tempo x Média de hipóteses geradas,
usando 5-pt com amostras de oito pontos em forward motion.

Com respeito à geração de hipóteses, podemos resumir o quadro da avaliação
de velocidade (puramente quantitativo) dizendo apenas que não houve um gerador que
suplantasse aos demais em todas as ocasiões. O condicionamento produzido por cada uma
delas podia favorecer um determinado algoritmo apenas numa circunstância particular.

4.4 Resultados Qualitativos

Os resultados dos experimentos enfatizando medidas qualitativas (precisão do
processo de estimativa) que enfocou a medição do erro translacional demonstrou os
seguintes fatos:

1. A precisão das estimativas foi superior para a maior das resoluções na quase tota-
lidade dos experimentos, alcançando erros até seis vezes menores em comparação
ao outro tamanho de imagem;

2. A contribuição da quantidade de pontos para a precisão foi menos ligada ao valor
total e mais dependente do equilíbrio com os demais parâmetros do processo de
estimativa, de maneira que valores como 500 e 1000 favoreceram o processo, os
valores extremos atenuaram a qualidade;
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Figura 4.13: Nível de ruído x Orçamento de tempo x Média de hipóteses geradas,
usando 5-pt com amostras de cinco e oito pontos (resultados coloridos
em vermelho e azul, respectivamente) em forward motion.

3. Com relação aos movimentos experimentados, nenhum dos métodos de geração
conseguiu manter-se absoluto em todos os cenários e as oscilações encontradas são
consistentes com resultados já relatados em [51];

4. O método 5-pt obteve, na maior parte dos casos, resultados sutilmente superiores
quando operou empregando amostras de cinco observações em relação ao uso de
oito pontos na amostragem;

5. O 8-pt por sua vez atingiu desempenho consideravelmente superior ao lidar com
amostras de oito observações em relação aos resultados com amostragem de cinco
pontos;

6. Na computação de homografias a diferença entre os resultados pode em uma parcela
significativa ser desprezada;

7. O ruído e o orçamento de tempo são dois componentes que promovem uma interfe-
rência direta na qualidade da estimativa, o primeiro sendo inversamente proporcio-
nal à qualidade e o segundo sendo diretamente proporcional, como esperávamos.
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4.5 Discussões

Com base nos resultados podemos confirmar as suposições:

• A magnitude do ruído interfere na precisão da estimativa;
• Existe uma tendência de variação linear da quantidade de hipóteses geradas e

quantidade de testes executados;
• O uso de um maior tamanho de imagem implica em uma maior robustez ao nível

de ruído na estimativa;
• Cada cenário apresenta um só gerador de hipóteses como melhor solucionador para

aquela situação.

Por outro lado, não foi comprovado que um maior número de hipóteses geradas
conduz necessariamente a melhores estimativas. Além disso, outros aspectos revelados
através da análise dos dados são que:

• Existe a possibilidade de usarmos uma superfície polinomial para modelar o espaço
de resultados formado pelas componentes nível de ruído, orçamento de tempo e
média de hipóteses;
• Existe uma interferência da magnitude do ruído na geração, diminuindo o total de

hipóteses geradas a medida em que o ruído aumenta;
• O aumento do número de pontos fez decair o total de hipóteses geradas.

Reforçamos que este último elemento demonstrou indícios de não ser de fato um
comportamento natural, por demonstrar ter sido um efeito colateral de uma implementa-
ção ineficiente.

Considerando os resultados apresentados e sua análise, melhoramos o emba-
samento das premissas do GPR e também vislumbramos a plausibilidade de combinar
diversos geradores de hipóteses na etapa de geração para que aquele mais adaptado a
uma determinada situação prevaleça sobre os demais. A proposta é detalhada no próximo
capítulo.



CAPÍTULO 5
Geração de Hipóteses com Múltiplos Métodos

Este capítulo apresenta considerações a respeito da proposta de diversificação
dos métodos de geração de hipóteses na tentativa de verificar se de um grupo mais
heterogêneo teremos maiores chances de selecionar uma hipótese mais apurada na etapa
de avaliação subsequente.

Este raciocínio baseia-se nos princípios da teoria evolucionista [8], segundo
os quais o organismo mais adaptado (em nosso caso a hipótese) sobrepuja os demais
em termos de chances de sobrevivência. Além disso a teoria evolucionista apresenta
evidências de que a diversidade é justamente um dos fatores que viabiliza diferentes níveis
de adaptação, disseminando potenciais diferentes de sobrevivência, mas maximizando a
possibilidade de ao menos um organismo prevalecer.

A ideia que tentamos explorar aqui diz respeito à etapa de geração de hipóteses,
na qual costumeiramente é selecionado um algoritmo gerador que será o responsável pela
criação das hipóteses independente do cenário encontrado. Contudo, como apresentado
no Capítulo 4, não podemos afirmar a priori que um gerador desempenhará um bom
desempenho em cenários variados, podemos no máximo contar com um bom casamento
entre gerador e aplicação em certas condições (8-pt em forward motion, por exemplo).

Sendo assim, especulamos que uma reformulação do processo de geração para
incluir mais de um algoritmo gerador poderia trazer como benefício a maior adaptabili-
dade em circunstâncias de movimento arbitrário e sem conhecimento prévio das cenas.
Chamamos a esta proposta de MUGEN (MUltiple GENerator) e maiores detalhes a seu
respeito são fornecidos na Seção 5.1.

Este capítulo não se concentra nos detalhes algébricos, matemáticos ou geométri-
cos relacionados aos métodos referidos, mas a indicação de leituras necessárias encontra-
se disponível no Capítulo 2. Desta forma, apresentamos ao longo deste capítulo detalhes
conceituais acerca de um grupo selecionado de algoritmos de geração, a descrição dos
experimentos conduzidos, seus resultados e discussões sobre os mesmos.
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5.1 Experimentos

Antes de principiar o detalhamento de nossa experimentação, cabe registrar que
não efetuamos alterações sobre os três algoritmos empregados que já se encontravam
implementados no simulador (5-pt, 8-pt e homografia). O que nos coube foi apenas regular
o processo de geração para que a tríade de algoritmos fosse evocada durante sua execução.

Nossa modificação é simples tanto de um ponto de vista conceitual como do
ponto de vista prático. Nossa intervenção consiste em acrescentar a chamada de novos
algoritmos geradores na etapa de geração e distribuir o tempo de geração entre estes
algoritmos (em nosso caso, um terço para cada). Os experimentos novamente consistiram
de simulações executadas em processos single-thread em console num computador
equipado com Intel Core i7 second generation processor de 3.07 GHz (Equipamento 5). O
uso de processamento single-thread baseia-se nos mesmos argumentos expostos na Seção
3.4.

Fizemos mais uma vez a opção por empregar dados sintéticos para contar
com um ambiente mais controlado e manter o referencial do ground truth sempre
disponível. Os experimentos tiveram caráter comparativo, portanto, executamos cada um
dos algoritmos originais separadamente, bem como a versão contendo nossa modificação
para estabelecermos o referencial comparativo de qualidade. Contamos com um total
de quatro soluções na avaliação: P-RANSAC, GPR, P-RANSAC + MUGEN e GPR +
MUGEN.

Mantivemos os parâmetros de tamanho de bloco e fator de eliminação conforme
os designados no cenário de Ajuste descrito na Seção 3.3 (MNHG inalterado executando
em Equipamento 5). Além disso, os seguintes itens permaneceram inalterados em todos
os experimentos:

• Número de observações = 1000;
• Quantidade de replicações = 1000;
• MNHG = 500;
• Fração de tempo dedicada à geração de hipóteses = 2/3;
• Fração de tempo dedicada à avaliação de hipóteses = 1/3.

Levando em conta os resultados obtidos no Capítulo 4, empregamos como
tamanho de amostra o valor cinco para o gerador de homografias e 5-pt e oito observações
no caso de 8-pt. Fizemos esta opção tanto no caso da execução do gerador original como
a incluímos em nossa modificação. Os demais componentes dos cenários de simulação
empregados são descritos na Tabela 5.1.

As medidas de precisão coletadas estão de acordo com aquelas usadas no
Capítulo 4, cujas principais estão:
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Tabela 5.1: Parâmetros e valores usados ao longo do processo de simulação.

Parâmetro Valores

Movimento

Forward

Side-wise

Diagonal a 45◦

Diagonal a 60◦

Orçamento de tempo (em ms)

16,667

33,333

40

50

Nível de ruído (em pixels)
0,5

1,0

2,0

• Total de hipóteses avaliadas;
• Erros translacional (TErr) e rotacional no primeiro quartil;
• Erro mediano (translacional e rotacional) das hipóteses geradas;
• Erros translacional (TErr) e rotacional no terceiro quartil;
• Média de hipóteses geradas;
• Média do erro translacional usando a função BRUMA;
• Média do erro translacional usando a função original do P-RANSAC.

5.2 Resultados

O primeiro conjunto de resultados que coletamos não abrigava métricas de preci-
são, pois inicialmente averiguamos se a componente de velocidade seria afetada. Tratou-
se de um experimento simplificado, buscando apenas estabelecer o comportamento diante
da alteração executada. Para tal, arbitramos o ruído gaussiano branco e testamos apenas
os movimentos forward motion e side-wise motion. A Tabela 5.2 apresenta os dados co-
letados nessa etapa.

A partir destes resultados, percebemos que a capacidade de avaliação mantém-se
entre os algoritmos uma vez que deles independe. Por outro lado, a capacidade de geração
cai para menos da metade quando empregamos o dispositivo de multi-geração. Uma vez
observado este comportamento, resolvemos proceder aos experimentos sob tais condições
por se tratar, ao menos conceitualmente, de um cenário desfavorável à nossa proposta, o
que representaria uma comprovação mais definitiva em caso de êxito.

A Tabela 5.3 apresenta dados relativos às médias de hipóteses geradas no
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Tabela 5.2: Resultados da mensuração de velocidade variando algoritmo gerador,
orçamento de tempo e movimento de câmera.

Movimento Forward Side-wise
Tempo

Método (ms) Hipóteses Testes Hipóteses Testes

5-pt

50 1426,38 36646,8 1087,9 35722,6
40 1150,42 28694 871,872 29147,5

33,333 960,622 24244,1 713,7 24327,2
16,667 482,635 12168,7 363,897 12124,8

8-pt

50 951,301 36308,2 951,62 36226,5
40 758,71 29078 764,469 29192,4

33,333 630,955 24133,9 620,29 24390,2
16,667 312,747 11708,1 314,913 12217,6

Homografia

50 1515,73 36465,6 911,406 35936,4
40 1197,72 29226,8 735,407 28718,7

33,333 1010,16 24193,5 609,468 23920,5
16,667 495,707 12175,5 307,485 12114,2

MUGEN

50 439,448 36063,9 252,491 35712,2
40 355,831 28270,5 200,498 28741,8

33,333 297,098 24028,2 168,538 23309,3
16,667 148,9 12003,5 84,6 11934,4

processo de estimativa considerando algoritmo gerador, nível de ruído, orçamento de
tempo, e tipo de movimento. Percebe-se pelos dados a confirmação do comportamento
apresentado na Tabela 5.2.

Observando os gráficos das Figuras 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, podemos perceber que
os resultados do MUGEN se assemelham aos melhores resultados dentre os geradores
testados mesmo com a deficiência constatada na velocidade de geração, salvo casos
particulares e principalmente com o orçamento de tempo mais escasso justamente devido
ao montante muito reduzido de hipóteses disponíveis.

Além disso, apresentamos o conjunto de dados referente aos experimentos num
conjunto de quatro tabelas. A primeira delas, a Tabela 5.4 abriga os dados representados
na Figura 5.1 que dizem respeito aos experimentos em forward motion, na Tabela 5.5
encontram-se os resultados da Figura 5.2 que resumem o comportamento em side-wise

motion, à Figura 5.3 correspondem os dados da Tabela 5.6, indicando o movimento
diagonal a 45◦ e, por fim, a Tabela 5.7 discrimina os resultados disponíveis na Figura
5.4 relacionados ao movimento diagonal a 60◦. Maiores detalhes sobre a interpretação
dos dados e gráficos são fornecidos na próxima seção.

Podemos notar na Figura 5.1 que, para os níveis de ruído mais baixos, os resul-
tados do MUGEN ficaram bem próximos dos valores mínimos dos algoritmos 5-pt e 8-pt
(os melhores nas condições experimentais às quais os gráficos se referem), tanto no caso
do GPR quanto no do P-RANSAC. Em certas ocasiões o P-RANSAC consegue inclusive



5.2 Resultados 72

Tabela 5.3: Resultados das médias de hipóteses geradas nos cenários de simulação
propostos.

Ruído Tempo Diagonal Diagonal
Método (em pixels) (ms) Forward Side-wise a 45◦ a 60◦

5-pt

0,5

50 501,519 501,013 501,334 501,152
40 501,461 501,009 501,248 501,211

33,333 501,562 500,732 501,277 501,204
16,667 422,859 315,381 421,003 392,52

1,0

50 501,39 501,003 501,194 501,094
40 501,408 500,988 501,165 501,167

33,333 501,432 500,136 501,101 500,756
16,667 396,361 304,522 389,573 373,806

2,0

50 501,276 500,98 501,074 501,042
40 501,345 500,966 501,201 501,028

33,333 501,265 499,703 501,107 500,55
16,667 358,287 287,651 360,812 353,877

8-pt

0,5

50 500 500 500 500
40 499,805 499,907 499,803 499,96

33,333 496,846 498,733 497,666 499,261
16,667 270,877 275,882 306,628 302,408

1,0

50 500 500 500 499,949
40 499,797 499,926 499,896 499,768

33,333 495,805 498,576 496,759 498,553
16,667 272,742 269,012 307,397 301,022

2,0

50 500 500 500 499,973
40 499,91 499,935 499,9 499,983

33,333 499,302 498,799 498,493 497,591
16,667 268,403 272,838 296,492 300,337

Homografia

0,5

50 500,497 500,165 500,402 500,32
40 500,494 499,885 500,381 500,195

33,333 500,513 495,961 500,421 500,069
16,667 428,32 262,414 311,218 370,261

1,0

50 500,474 500,143 500,381 500,292
40 500,461 499,684 500,371 500,285

33,333 500,495 495,198 500,3 500,119
16,667 414,624 254,222 421,076 349,469

2,0

50 500,398 500,13 500,354 500,23
40 500,418 499,507 500,35 500,014

33,333 500,409 496,337 500,244 499,453
16,667 382,863 256,389 374,03 344,612

MUGEN

0,5

50 379,28 226,295 365,155 322,71
40 302,272 182,293 291,703 258,758

33,333 251,159 152,274 236,757 213,965
16.667 126,643 70,764 115,614 105,895

1,0

50 370,62 222,138 365,132 317,274
40 293,94 178,938 284,943 254,593

33,333 246,247 149,004 239,965 210,23
16.667 123,478 70,962 119,634 105,61

2,0

50 384,931 234,442 347,639 296,871
40 295,009 179,856 277,039 230,732

33,333 247,16 150,388 231,042 194,528
16,667 116,668 70,779 109,914 94,269

superar o desempenho do GPR. Já quando o ruído sobe para dois pixels, o MUGEN evita
o pior desempenho, mas também não atinge um patamar consideravelmente melhor que
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os demais no caso do GPR, enquanto o P-RANSAC mantém um patamar estável e com
resultados verdadeiramente melhores que os dos geradores que atuaram individualmente.

Na Figura 5.2 as estimativas foram deteriorando acentuadamente no caso da ava-
liação empregando o algoritmo 8-pt no GPR. Os demais mantiveram maior robustez à va-
riação de níveis de ruído, além de se alojarem numa faixa bastante similar entre si. Aqui
o GPR demonstrou melhores resultados em comparação ao P-RANSAC independente-
mente do gerador que selecionarmos para comparação.

Os mesmos comentários apresentados a respeito da Figura 5.2 no tocante aos
comportamentos dos algoritmos se aplicam às Figuras 5.3 e 5.4. A própria magnitude
do erro é em boa medida semelhante tanto quando comparamos o GPR nos três tipos
de movimento descritos nas figuras (side-wise, diagonal a 45◦ e diagonal a 60◦, respec-
tivamente) quanto quando comparamos o P-RANSAC. Considerando o fato de que cada
movimento simulado contava com um conjunto distinto de dados para o experimento a
fim de evitar algum tipo de determinismo por parte deles, a similaridade encontrada não
parece ser incidental. Se pudermos de fato assumir a generalidade deste comportamento,
a dedução é de que os movimentos cuja direção se afasta do movimento frontal compro-
metem a qualidade das hipóteses geradas através do algoritmo 8-pt.

5.3 Discussões

As investigações acerca dos motivos para diminuição drástica na velocidade de
geração de hipóteses apontam novamente na direção da influência do overhead de um
método de amostragem ineficiente e das múltiplas chamadas de algoritmos geradores.

De toda forma, pudemos verificar pelos experimentos que a proposta do MU-
GEN foi exitosa tanto para o GPR como para o P-RANSAC, demonstrando que sua vali-
dade está ligada à melhoria do processo de estimativa por melhorar a etapa de geração e
não apenas por auxiliar no balanço dos parâmetros do GPR.

Um dado que reforça nossa afirmação é que houve casos em que o uso do MU-
GEN resultou em melhores resultados para o P-RANSAC que continuava operando com
seus parâmetros intactos. Registramos ainda que o desempenho do MUGEN alcançou em
grande parte dos casos um patamar de equivalência com os algoritmos que demonstravam
o melhor desempenho; numa outra parcela, foi mais de dez vezes mais preciso que certos
geradores e, como já mencionado, houve também casos em que seu desempenho foi mais
limitado.

Finalmente, o perfil dos gráficos aponta para uma menor variabilidade de desem-
penho dentro de um mesmo movimento, mas alterando o orçamento de tempo, tanto para
o GPR quanto para o P-RANSAC, o que acrescenta um atrativo a sua utilização.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.1: Resultados das simulações em forward motion. De cima para baixo, ruí-
dos de 0,5; 1 e 2 pixels. Eixo y representa a média do erro translacional;
GPR assinalado em azul e P-RANSAC em vermelho.
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Tabela 5.4: Resultados das simulações usando MUGEN com GPR e P-RANSAC em
forward motion.

Ruído Tempo TErr (◦) TErr (◦)
Método (em pixels) (ms) GPR P-RANSAC

5-pt

0,5

50 3,82912 28,3338
40 4,33177 28,7674

33,333 6,11175 27,942
16,667 5,49542 4,65079

1,0

50 7,60753 40,5057
40 9,54016 38,8601

33,333 9,78621 40,4488
16,667 18,2523 12,8066

2,0

50 27,0558 60,3567
40 22,7066 59,4704

33,333 16,6614 60,6003
16,667 25,3018 20,2213

8-pt

0,5

50 3,55511 19,0993
40 4,26305 19,4836

33,333 5,70921 18,6208
16,667 4,97341 4,61314

1,0

50 7,01053 33,7285
40 8,13693 31,8175

33,333 7,94262 30,9155
16,667 10,085 7,33228

2,0

50 12,1402 52,7059
40 13,0082 51,5809

33,333 9,48824 51,6452
16,667 10,9911 12,8063

Homografia

0,5

50 3,97519 19,2785
40 4,54878 18,5676

33,333 6,60396 19,8943
16,667 6,05961 6,33733

1,0

50 7,80434 30,7789
40 10,0536 30,2986

33,333 10,3257 30,6832
16,667 17,596 13,3612

2,0

50 23,6412 52,6045
40 19,449 52,2689

33,333 15,9436 52,1565
16,667 25,4442 19,6826

MUGEN

0,5

50 3,07656 3,23014
40 3,90081 3,30981

33,333 6,34951 3,39801
16,667 5,20677 3,84142

1,0

50 6,17032 5,86877
40 8,44141 5,91652

33,333 8,12013 5,94749
16,667 18,5442 6,77621

2,0

50 19,2781 23,6562
40 18,5896 23,5987

33,333 12,5763 23,4535
16,667 22,49 24,4279
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.2: Resultados das simulações em side-wise motion. De cima para baixo,
ruídos de 0,5; 1 e 2 pixels. Eixo y representa a média do erro translaci-
onal; GPR assinalado em azul e P-RANSAC em vermelho.
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Tabela 5.5: Resultados das simulações usando MUGEN com GPR e P-RANSAC em
side-wise motion.

Ruído Tempo TErr (◦) TErr (◦)
Método (em pixels) (ms) GPR P-RANSAC

5-pt

0,5

50 2,24651 42,8973
40 2,3004 40,1495

33,333 2,6139 37,6642
16,667 3,27268 2,70327

1,0

50 5,65422 53,7377
40 5,68892 50,4204

33,333 5,44188 52,1419
16,667 4,54396 5,87525

2,0

50 11,2301 68,7087
40 12,392 66,964

33,333 13,4212 68,0476
16,667 15,0527 15,7745

8-pt

0,5

50 8,83621 40,647
40 8,91534 39,2524

33,333 9,1676 40,2979
16,667 11,4552 11,0256

1,0

50 18,1287 57,4027
40 18,5805 57,3161

33,333 19,432 55,5338
16,667 27,2812 22,8441

2,0

50 51,7444 77,76
40 52,8324 75,1338

33,333 53,1769 76,179
16,667 56,7379 56,506

Homografia

0,5

50 3,27208 32,8839
40 3,39979 33,7214

33,333 3,69852 33,8363
16,667 4,98527 4,30099

1,0

50 6,42144 38,5045
40 6,26207 38,6499

33,333 6,15806 39,1084
16,667 6,07925 7,18452

2,0

50 10,6993 52,0311
40 12,6394 49,9368

33,333 13,3377 50,4938
16,667 15,9374 15,9321

MUGEN

0,5

50 3,49123 10,1215
40 3,94137 11,3414

33,333 4,45659 11,2491
16,667 6,23492 13,7715

1,0

50 6,32816 13,3261
40 6,39422 13,8699

33,333 6,47652 13,8195
16,667 7,20495 17,1367

2,0

50 9,80074 19,2723
40 11,8669 20,4936

33,333 13,9034 22,6772
16,667 16,7758 25,0955



5.3 Discussões 78

(a)

(b)

(c)

Figura 5.3: Resultados das simulações em diagonal a 45◦. De cima para baixo, ruí-
dos de 0,5; 1 e 2 pixels. Eixo y representa a média do erro translacional;
GPR assinalado em azul e P-RANSAC em vermelho.
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Tabela 5.6: Resultados das simulações usando MUGEN com GPR e P-RANSAC em
movimento diagonala 45◦.

Ruído Tempo TErr (◦) TErr (◦)
Método (em pixels) (ms) GPR P-RANSAC

5-pt

0,5

50 4,4887 43,7095
40 4,95678 44,8309

33,333 4,35687 43,1632
16,667 4,96675 4,56441

1,0

50 8,56596 51,5263
40 8,88792 52,2022

33,333 8,41258 52,4805
16,667 9,31374 8,50922

2,0

50 16,0816 64,6352
40 18,4323 66,8415

33,333 20,7882 62,9692
16,667 26,2942 20,7603

8-pt

0,5

50 10,7906 36,188
40 12,0327 34,2473

33,333 10,9834 36,437
16,667 11,9829 13,1117

1,0

50 20,8693 51,1262
40 20,3468 51,2731

33,333 19,6668 49,0076
16,667 20,57 21,8269

2,0

50 29,3343 65,0982
40 32,8868 66,603

33,333 35,04 65,541
16,667 36,8257 33,0097

Homografia

0,5

50 5,89206 42,3012
40 6,46076 42,9217

33,333 6,04574 42,6562
16,667 16,6219 19,3706

1,0

50 9,38116 44,5102
40 9,9171 45,8256

33,333 9,06008 46,9002
16,667 6,56226 6,20997

2,0

50 16,9866 54,5008
40 19,4231 52,9556

33,333 22,0934 52,2719
16,667 10,1144 9,67132

MUGEN

0,5

50 5,48998 6,26948
40 6,36033 6,67804

33,333 6,28018 7,37221
16,667 8,05474 9,26723

1,0

50 8,74994 9,65066
40 9,20079 9,78637

33,333 8,70207 10,0232
16,667 11,078 11,6064

2,0

50 15,8258 17,8385
40 18,8502 17,6122

33,333 21,8702 18,024
16,667 20,697 20,1666
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.4: Resultados das simulações em diagonal a 60◦. De cima para baixo, ruí-
dos de 0,5; 1 e 2 pixels. Eixo y representa a média do erro translacional;
GPR assinalado em azul e P-RANSAC em vermelho.



5.3 Discussões 81

Tabela 5.7: Resultados das simulações usando MUGEN com GPR e P-RANSAC em
movimento diagonala 60◦.

Ruído Tempo TErr (◦) TErr (◦)
Método (em pixels) (ms) GPR P-RANSAC

5-pt

0,5

50 4,19827 44,458
40 4,39522 46,8559

33,333 4,72222 43,4981
16,667 4,51545 4,17345

1,0

50 8,70785 56,0426
40 8,19949 59,3257

33,333 8,25179 55,5353
16,667 12,0228 9,01204

2,0

50 15,8769 70,3455
40 17,7051 69,08

33,333 15,969 70,258
16,667 16,3097 19,6007

8-pt

0,5

50 10,5631 36,9337
40 10,8384 35,678

33,333 11,0673 38,9688
16,667 13,3048 13,0188

1,0

50 26,579 58,7515
40 28,9084 57,8225

33,333 31,3899 58,0853
16,667 33,6237 30,4378

2,0

50 45,9813 74,3873
40 48,4289 74,945

33,333 48,6113 74,6508
16,667 46,8782 49,5126

Homografia

0,5

50 5,50282 44,1089
40 6,09928 42,8838

33,333 6,19933 42,4143
16,667 25,5693 20,6628

1,0

50 8,81787 47,0415
40 8,61666 44,7392

33,333 9,23666 45,4994
16,667 6,93365 6,70235

2,0

50 16,4898 53,6563
40 18,5188 55,6593

33,333 15,2466 53,6992
16,667 11,3111 9,73429

MUGEN

0,5

50 5,53726 9,58141
40 6,03485 10,3106

33,333 6,68446 10,7176
16,667 8,40871 12,7351

1,0

50 8,02545 12,5326
40 8,30592 13,4871

33,333 8,69352 14,065
16,667 11,5368 15,1092

2,0

50 15,6929 21,2993
40 17,8932 22,0317

33,333 14,3457 23,4931
16,667 17,1728 25,1537



CAPÍTULO 6
Conclusão

Este trabalho primeiramente apresentou a arquitetura do Generalized Preemptive

RANSAC (GPR), uma forma generalizada de esquema de estimativa preemptiva que
emprega a função BRUMA e, além disso, permite a variação do número máximo de
hipóteses a gerar como estratégia para regular o equilíbrio entre os parâmetros que regem
o processo de estimativa. Os resultados demonstraram que nossa proposta foi competitiva
em cenários tradicionais e superior nos casos em que havia restrição de recursos.

Ademais, incluímos o detalhamento de uma série de experimentos que tiveram
como propósito aferir um conjunto de pressupostos e observar comportamentos dos
dados quando diversos agentes interferiam nas velocidades de geração e de avaliação
de hipóteses. Os resultados foram analisados e a partir de sua interpretação embasamos a
construção de uma iniciativa de geração de hipóteses empregando múltiplos geradores, a
qual chamamos de MUGEN. Nosso método teve como implicação a estabilidade global
nas estimativas em patamares controlados tanto para o GPR quanto para o RANSAC
Preemptivo. Confirmamos nossa hipótese através dos resultados de nossos experimentos
e detalhamos nossas decisões a fim de promover a reprodutibilidade.

Contudo, há um conjunto de restrições associadas às implementações atuais
(herdadas ou realizadas). Com relação ao GPR a principal limitação consiste em não haver
uma forma completamente automatizada de definição dos valores a serem usados nos
parâmetros do esquema de estimativa. Disponibilizamos a metodologia empregada para
selecionarmos os valores que empregamos, porém a necessidade de intervenção humana
representa uma vulnerabilidade, principalmente considerando a larga faixa de valores e
suas possíveis combinações.

Segundo as investigações, encontramos fortes indícios de um comportamento
ineficiente no processo de amostragem oriundo da versão original do simulador, mas que
adotamos a princípio para manter o referencial de velocidade. Esta vulnerabilidade apre-
senta importância crescente à medida em que cresce o número de pontos empregados e
descobrimos vestígios deste comportamento também quando realizamos os experimentos
do MUGEN.

Entretanto, apesar dos pontos fracos apresentados, pudemos legar como con-
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tribuições os aperfeiçoamentos do RANSAC Preemptivo ao permitir a variação de seus
parâmetros a fim de encontrar diferentes ajustes que satisfaçam requisitos diversificados,
viabilizar sua execução em dispositivos com recursos limitados, uma metodologia para
mensurar as capacidades do hardware e seu ponto de equilíbrio do tamanho de bloco e,
finalmente, a geração de hipóteses com múltiplos algoritmos.

Os experimentos com dados reais confirmaram a viabilidade do emprego do
GPR, mas também revelaram que em condições menos controladas a complexidade de
ajustar seus parâmetros é ainda maior.

6.1 Trabalhos Futuros

Dentre os desenvolvimentos futuros figuram, naturalmente, extensões que su-
plantem as vulnerabilidades apresentadas, tais como:

• Criação de um esquema automatizado para sugestão dos parâmetros do GPR, dado
um conjunto de restrições ligados às expectativas de funcionamento do sistema (or-
çamento de tempo, nível de ruído, velocidades de geração e avaliação de hipóteses,
entre outros);
• Criação de um esquema automatizado de ajuste de parâmetros on the fly para se

adaptar à variabilidade do processo de rastreamento de características (que serão
usadas como observações) e seu consequente impacto no total de hipóteses geradas;
• Confirmar se estão corretos os indícios de que o processo de amostragem é inefici-

ente e, em caso positivo, aumentar sua eficiência.

Como desdobramentos do trabalho podemos mencionar a utilização dos algorit-
mos em outras plataformas de hardware, preferencialmente alguma empregada no ramo
de visão robótica e também uma análise mais profunda e, eventualmente, novas simu-
lações a fim de verificar se é possível determinar o polinômio característico que rege a
relação entre as variáveis orçamento de tempo, ruído de imagem e média de hipóteses ge-
radas (vide gráfico contendo as três componentes na Figura 4.11) para auxiliar na escolha
de parâmetros do GPR.

Por fim, existe ainda um trabalho que engloba características não exploradas no
nosso, que é a alteração do esquema de estimativa para incluir a detecção de múltiplos
modelos através do GPR, cogitando inicialmente uma opção linear [54] em lugar do
tradicional Multi RANSAC [56] [53] que busca múltiplos modelos de forma iterativa.
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APÊNDICE A
Dados de Mensurações de Velocidades de
Equipamentos

A seguir encontram-se os dados coletados em cinco equipamentos com diferen-
tes configurações.

Reprisamos aqui a discriminação dos campos contidos em cada arquivo com seus
respectivos significados:

• Processor - identificação do processador do equipamento;
• Budget - a mesma informação que designamos como orçamento de tempo;
• AvgGenHyps - média de hipóteses geradas;
• AvgEvalTests - média de testes na etapa de avaliação;
• Test/hypotheses ratio - razão entre a média de testes e a média de hipóteses

geradas.

Cada um dos equipamentos apresenta um desempenho diferente de acordo com
as condições em que foram testados e seus dados são válidos para tais circunstâncias
conforme discutido no Capítulo 4.
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Mensuração A.1 Mensuração de velocidades em equipamento
1.

1

2 Processor: AMD A6-3400M (1.40 GHz)

3 Quad core

4 Windows 7 - 64 bits

5

6 Budget= 100

7 AvgGenHyps= 159.753

8 AvgEvalTests= 26807.5

9 Test/hypotheses ratio= 167.806

10

11 Budget= 66.6667

12 AvgGenHyps= 105.697

13 AvgEvalTests= 17892.6

14 Test/hypotheses ratio= 169.282

15

16 Budget= 50

17 AvgGenHyps= 79.709

18 AvgEvalTests= 13335.1

19 Test/hypotheses ratio= 167.298

20

21 Budget= 40

22 AvgGenHyps= 63.512

23 AvgEvalTests= 10611.2

24 Test/hypotheses ratio= 167.074

25

26 Budget= 33.3333

27 AvgGenHyps= 52.451

28 AvgEvalTests= 8851.75

29 Test/hypotheses ratio= 168.762

30

31 Budget= 16.6667

32 AvgGenHyps= 25.748

33 AvgEvalTests= 4361.89

34 Test/hypotheses ratio= 169.407
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Mensuração A.2 Mensuração de velocidades em equipamento
2.

1

2 Processor: AMD E-350 (1.60 GHz)

3 Dual core

4 Windows 7 - 32 bits

5

6 Budget= 100

7 AvgGenHyps= 166.842

8 AvgEvalTests= 22396.9

9 Test/hypotheses ratio= 134.24

10

11 Budget= 66.6667

12 AvgGenHyps= 113.541

13 AvgEvalTests= 14802.6

14 Test/hypotheses ratio= 130.372

15

16 Budget= 50

17 AvgGenHyps= 85.367

18 AvgEvalTests= 11243.6

19 Test/hypotheses ratio= 131.709

20

21 Budget= 40

22 AvgGenHyps= 67.54

23 AvgEvalTests= 8777.49

24 Test/hypotheses ratio= 129.96

25

26 Budget= 33.3333

27 AvgGenHyps= 56.168

28 AvgEvalTests= 7426.9

29 Test/hypotheses ratio= 132.227

30

31 Budget= 16.6667

32 AvgGenHyps= 28.148

33 AvgEvalTests= 3683.62

34 Test/hypotheses ratio= 130.866
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Mensuração A.3 Mensuração de velocidades em equipamento
3.

1

2 Processor: Intel Pentium Dual CPU T2390 (1.86 GHz)

3 Dual core

4 Windows Vista - 32 bits

5

6 Budget= 100

7 AvgGenHyps= 292.377

8 AvgEvalTests= 28940.2

9 Test/hypotheses ratio= 98.9825

10

11 Budget= 66.6667

12 AvgGenHyps= 195.796

13 AvgEvalTests= 19052.6

14 Test/hypotheses ratio= 97.3082

15

16 Budget= 50

17 AvgGenHyps= 148.112

18 AvgEvalTests= 14335

19 Test/hypotheses ratio= 96.7848

20

21 Budget= 40

22 AvgGenHyps= 112.478

23 AvgEvalTests= 11389.9

24 Test/hypotheses ratio= 101.264

25

26 Budget= 33.3333

27 AvgGenHyps= 98.699

28 AvgEvalTests= 9473.71

29 Test/hypotheses ratio= 95.9858

30

31 Budget= 16.6667

32 AvgGenHyps= 49.007

33 AvgEvalTests= 4645.1

34 Test/hypotheses ratio= 94.7845
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Mensuração A.4 Mensuração de velocidades em equipamento
4.

1

2 Processor: Intel Core i3-3110M CPU (2.40 GHz)

3 Dual core

4 Windows 8 - 64 bits

5

6 Budget= 100

7 AvgGenHyps= 685.065

8 AvgEvalTests= 64142.4

9 Test/hypotheses ratio= 93.6297

10

11 Budget= 66.6667

12 AvgGenHyps= 457.761

13 AvgEvalTests= 42727.9

14 Test/hypotheses ratio= 93.341

15

16 Budget= 50

17 AvgGenHyps= 342.383

18 AvgEvalTests= 32053.6

19 Test/hypotheses ratio= 93.6192

20

21 Budget= 40

22 AvgGenHyps= 274.061

23 AvgEvalTests= 25655.8

24 Test/hypotheses ratio= 93.6136

25

26 Budget= 33.3333

27 AvgGenHyps= 228.671

28 AvgEvalTests= 21336.2

29 Test/hypotheses ratio= 93.305

30

31 Budget= 16.6667

32 AvgGenHyps= 113.723

33 AvgEvalTests= 10651.4

34 Test/hypotheses ratio= 93.6606
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Mensuração A.5 Mensuração de velocidades em equipamento
5.

1

2 Processor: Intel Core i7 CPU 950 (3.07 GHz)

3 Octa core

4 Windows 7 - 64 bits

5

6 Budget= 100

7 AvgGenHyps= 813.218

8 AvgEvalTests= 72677.3

9 Test/hypotheses ratio= 89.37

10

11 Budget= 66.6667

12 AvgGenHyps= 541.139

13 AvgEvalTests= 48784.7

14 Test/hypotheses ratio= 90.1518

15

16 Budget= 50

17 AvgGenHyps= 407.38

18 AvgEvalTests= 36258.4

19 Test/hypotheses ratio= 89.0039

20

21 Budget= 40

22 AvgGenHyps= 326.055

23 AvgEvalTests= 29295.9

24 Test/hypotheses ratio= 89.8497

25

26 Budget= 33.3333

27 AvgGenHyps= 269.262

28 AvgEvalTests= 24350.7

29 Test/hypotheses ratio= 90.435

30

31 Budget= 16.6667

32 AvgGenHyps= 135.671

33 AvgEvalTests= 12025.7

34 Test/hypotheses ratio= 88.6389



APÊNDICE B
Sequências Empregadas nos Experimentos com
Dados Reais

Aqui encontram-se as sequências empregadas em nossos experimentos com
dados reais.

Todas as sequências contaram com um total de seis frames. Estas se encontram
disponíveis abaixo organizadas meramente segundo a ordem alfabética de seus designa-
dores (bark, bikes, graf, leuven, trees, wall).

Frame 1 Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Figura B.1: Sequência bark.
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Frame 1 Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Figura B.2: Sequência bikes.

Frame 1 Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Figura B.3: Sequência graf.
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Frame 1 Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Figura B.4: Sequência leuven.

Frame 1 Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Figura B.5: Sequência trees.
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Frame 1 Frame 2 Frame 3

Frame 4 Frame 5 Frame 6

Figura B.6: Sequência wall.
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