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Ozetce
Bu bildiride dikdortgensel olmayan dalgacik d6niimtiraine
dayali cok $ziintirlWklW tii boyutlu model analizi ve
siki§tirilmasi icin bir uygulama 6nerilmektedir. Bu uygulama
Siradtizensel Agac Yapilarinin Kuimelere Bolulntullenmesi (Set
Partitioning In Hierarchical Trees - SPIHT) teknigine dayanmaktadir. Uc boyutlu modeller duizenli izgara yapilari uizerinde
iki boyutlu imgelere d6nii§trtilmekte, imgeye dayali gosterim
dalgacik d6ntii§imtinden gecirilmekte ve ortaya qikan dalgacik kuimesi verisi SPITH yontemi uygulanarak bit dizgisine
d6ntii§trilmektedir. Elde edilen bit dizgisinin degi§ik uzunluklarda boltimlerinden modelin degi§ik qozuinuirliklerde versiyonlarmni geri catmak muimkuin oldugundan onerilen yontem modellerin a§amali gosterimine olanak saglamaktadir.

Abstract
We propose a new Set Partitioning In Hierarchical Trees
(SPIHT) based mesh compression framework. The 3D mesh
is first transformed to 2D images on a regular grid structure.
Then, this image-like representation is wavelet transformed and
SPIHT is applied on the wavelet domain data. The method is
progressive because the resolution of the reconstructed mesh
can be changed by varying the length of the one-dimensional
data stream created by SPIHT algorithm. Nearly perfect reconstruction is possible if all of the data stream is received.

1.

Giri§

Literatuirde bircok fic boyutlu model siki§tirma ve analiz etme
uygulamasi bulunmaktadir [1, 2, 3]. Bu yontemlerin neredeyse
hepsi dogrudan tii boyutlu modelin uizerinde uygulanmaktadir. Bu durum yontemlerin tiu boyutlu veriye uyarlanmasini gerektirmektedir. Burada onerilen yontem sayesinde
tii boyutlu model duizenli izgara yapilari uizerinde iki boyutlu
imgelere d6ntiittirdlerek, uizerlerinde sinyal i§leme yontemlerinin dogrudan kullanilmasina olanak saglamaktadir. Onerilen yontemin blok diyagrami Sekil 1'de g6ruilmektedir.

*Bu qali§ma Avrupa Toplulugu 6. ,Cerqeve Programn

tarafindan
511568 No'lu proje kapsammnda (3DTV: Integrated 3D Television:
Capture, Transmission, and Display) desteklenmektedir.
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Sekil 1: Onerilen siki§tirma yonteminin blok diagrami. Mi
verinin i katindaki g6sterimidir.

olu§an imgelerin piksel degerleri,
kar§ilik geldigi ko§e noktasinin uzaydaki
daha onceden kararla§tirmlmiu bir duizleme olan dik uzakligi ile
ili§kilidir. Yani imgelerin piksel degerleri uzaydaki hangi
DMnitiim kati

sonrasi

tii boyutlu modelde

duizlemin secildigi ile dogrudan alakalidir. Omek olarak,
secilen duizlem x y duizlemi ise o zaman piksel degerleri
poligon ko§e verisinin z koordinatlaridir.
Sinyal i§leme yontemlerini tii boyutlu modellerde uygulamanin iki degi§ik yolu daha bulunmaktadir. Bunlardan biri
modelin parameterize edilmesi digeri ise sinyal i§leme yontemlerinin tizerlerinde oynanarak tii boyutlu modeller tizerinde kullanilabilir hale getirilmesidir. Bunlarin ikisinde zor i§lemlerdir.
Uc boyutlu modelin imgelere indirgenmesi ise basit bir i§lem
olup imge ve video i§leme yontemlerinin direk olarak uygulanabilmesine olanak saglar.
Bu bildiri §u §ekilde organize edilmi§tir. Uc boyutlu
verinin d6ntii§trUlmesi ve siki§tirilmasi ile ilgili yontemler
2. boltimde, burada bahsedilen teknik ile diger tekniklerin
kar§ila§tinrlmasi 3. boltimde, benzetimler ve sonuclarin
kar§ila§tirnlmasi 4. boltimde ve vargilar 5. boltimde verilmektedir.
-

2. UV boyutlu Modelin
Sikiftirilmasi Uygulamasi
Uc boyutlu modeller dtizensiz 6meklenmiis ayrik sinyallerdir.
Sinyalin degerleri sadece poligon ko§elerinin bulundugu
yerlerde tanimldir. Burada bahsedilen yontem sayesinde
tii boyutlu modeller duizenli izgara yapilari kullanilarak,

duizenli 6meklenmiis sinyallere d6ntii§trUlmekte, dalgacik d6ntii§imii Siradtizensel Agac Yapilarinin Kuimelere
Bolulntullenmesi (Set Partitioning In Hierarchical Trees
- SPIHT) kullanilarak siki§tirilmaktadir.
Modelin geri
terslerinin
uygulanmasi
ile
saglanir.
qatilmasi i§lemlerin

UC boyutlu Modellerin Imge Benzeri Goisterimleri
Izdti§timti safasinin sonucunda tii boyutlu model iki boyutlu
imgeler haline gelir. Olu§an imgelerin en onemli ozelligi buiyuik
bolfumlerinin bo§ yani sifir olmasidir. En fazla M yani ko§e

2.1. Ilklendirme ve Izgara Yapilari Uzerine Izdifiumu

q$ziintirltiklti

Ilk olarak tii boyutlu modelin ko§e koordinatlari her eksende [-0.5, 0.5] araligina normalize edilir, boylece model
merkezi orijinde olan kuibuin icine ol1qeklenmiis olur. Daha
sonra modelin ko§e sayisina bakilarak, modelin izdtii§imtiniin
Kullanilan
alinacagi imgelerin piksel sayilari belirlenir.
duizlemleri
parametresi
ile
belirlenen
izgara-araligi
izditi§im
araliklarla 6meklenmi§ birim karelerdir. Duizlemin her ekseninden N ormek alinmasi durumunda, her dtizleme qaki§ma
olmadan en fazla N2 ki§e sigdiralabilir. Her pixel izgara
duizlemde bir kesi§imi temsil etmektedir. Ko§e-piksel ili§kisi

2.2.

sayisi kadar piksel sifirdan farkli olabilir. Bu tuir imgeler cok
analiz sonucunda buiyuik sifir-agaclari meydana
getirmelerinden dolayi, SPIHT ile siki§tirilmaya cok uygundur. Ko§elerle ili§kilendirilemeyen piksellere onemsiz pikseller
denir. Omek bir tii boyutlu modelin imge §eklindeki gosterimi
Sekil 2'de g6ruilmektedir.
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[pp/izgara-araligi]

(1)
denklemiyle belirlenir. Burada ppnormalize edilmi§ ko§e koordinatlari olan p = [Px, py, pz] c R3[-0.5, 0.5]'in daha 6nceden seqilmi§ olan duizlemlere ortogonal projeksiyonlaridir. Bir
imgenin icerecegi piksellerin arasindaki uzaklik

l/Nizgara-araligi

=

Vn,

detay-seviyesi c R > 1

n=

[n-, n2], ni

(3)

cZ

(4)

denklemi ile bulunur. Burada xn degeri, ii_, 62 taban
vektorlerinden olu§an koordinat duizleminde ko§elerin g6sterimi ve V ise duizlemin omeklenme matriksidir. Bir ko§enin
koordinatlarmni gosteren p = [px, py, pz] C R3 [-0.5, 0.5]
degerlerinin n duizlemine dikgen izdtii§imti alinir. Sonucta ortaya Gikan deger pp = p.n yani ko§e coordinatlarnin dik
izdti§iimtidtir. pp vekt6rtintin ni, n2 degerleri, en yakin izgara
kesi§im noktasinin ni, n2 degerlerine e§ittir. Buitiun ko§eler bu
i§lem ile bir piksele atanmaya calipilir. Imge uizerindeki pp ile
gosterilen piksellerin degerleri
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o

(a2 ) (m)

--WW*OU.
W.

r

W,

(

bSekil 2: Inek modelinin imge benzeri gosterimi. (a) XY
duizlemi uizerine izdii§iimi; (b) XZ duizlemi uizerine izdii§imii.

2.3. Imgelerin Sikiftirilmasi

denklemi ile belirlenir. Burada M modelin icindeki ko§e
sayisidir.
Imgedeki buitiin pikseller izgara-araligi degeri kullanilarak
indekslenirler. Izgara kesi§imlerinin koordinatlari
Xn

I

(2)

denklemi ile belirlenir. Buradaki Nlzgara araligi degeri ise

M.detay-seviyesi,

,.

(5)

denklemi ile bulunur.
Yukaridaki anlatilan i§lemler uygulanarak tii boyutlu modeller iki boyutlu imgelere d6nutirtdlrrler. Bu d6nuitiitrme
sirasinda kullanilacak imge sayisi arttirilirsa orijinale daha
yakin bir geri qatilma saglanir. (Ainkii, bu durumda daha az kaybolan ko§e olacagindan daha az aradegerleme yapmak gereksinimi olur. Fakat bu durum siki§tirma oraninda dtiti§ie neden olur.
Yukarida bahsedilen imgeler di§inda, her izditi§im imgesi
icin birde hangi pikselin hangi ko§eye ait oldugunun bilgisini
tutan ikinci bir imge bulunmaktadir. Bu imgenin de olu§turulmasinda yukarida bahsedilen yontemler kullanilir. Sadece piksel degerleri olarak (5) yerine ki§e numaralari yazilir.

Uc boyutlu model burada onerilen yontem ile iki adet imgeye dondurulrr ve bu imgelerde SPIHT kullanilarak bit dizileri
haline getirilirler. Bu i§lem sirasinda uizerinde karar verilmesi gereken iki konu, bit dizisinin ne kadarlik bir kismnnin
alinacagi ve kac katmanli bir cok qzSzunirlWklW analize ba§vurulacagidir.
Daha az uzunlukta bit dizilerinin geri catilmada kullanilmasi geri catilan tii boyutlu modelde daha fazla bozulmaya neden olacaktir, ama daha iyi bir siki§tirma orani saglayacaktir. (iok 6zzuniirlWklW analizde daha fazla katman kullanmak ise daha iyi bir siki§tirma saglamasina kar§ilik, daha fazla
hesaplama guicui harcanmasini gerektirmektedir.
Geri catilan tii boyutlu modeldeki bozulma miktari gorsel
olarak ya da METRO [4] gibi bazi araclar kullanilarak
il1iilebilir. Burada kullanilan METRO isimli program Hausdorff Uzakligi ilcuittinti kullanmaktadir.
Bit dizgisinin ne kadarlik bir kismnnin alinmasi gerektigi
konusu, dikgen izdtii§imti sirasinda kullanilan detay seviyesi
parametresi ile yakindan ili§kilidir. Eger bu parametre dtii§ik
ise, daha az bozulmali bir geri catilma icin bit dizgisinin daha
buiyuik bir kismn alinmalidir. Buradaki onemli konulardan biriden bit dizgisinin sonundaki bitlerin sifirlanmasi ba§taki bitlerin
sifirlanmasina gore daha az bozulmaya neden olurlar. Bu SPITH kodlamasinin dogal bir sonucudur [5, 6].
Onerilen y6ntemde, cok 6ziiniirlWklW analizde gidilebilecek en son katmana kadar gidilmemektedir. (Junkti, imge
verisi cogunlukla onemsiz piksellerden olu§makta ve bundan
dolayi daha yukari katmanlardan ba§layarak daha buiyuik sifiragaclari bulma olasiligi artmaktadir.
SPIHT kullanilarak elde edilen bit dizgisi daha sonra aritmetik kodlama ile siki§tinrlir. Burada bahsedilen uygulamada
gzip yazilimi kullanilmi§tir [7]. Bu yazilim Lempel-Ziv kod-

lama algoritmasinin [8] bir gerqekle§tirimidir. Uc boyutlu modelin orijinal hali ve SPIHT ile kodlanmiu halleri gzip yazilinm ile
siki§tirilmin ve karpila§tirmalar bu halleri uizerinden yapilni§tir.
2.4. Imgelerden UC boyutlu Modellerin Geri Vatilmasi
Uc boyutlu modeller SPITH tarafindan olu§turulan bit dizgileri
ve kullanilan dalgacik d6ntii§imii tabani, ko§e indeksleri (ikinci
kanal), detay-seviyesi sabiti v.b. gibi bazi diger bilgiler kullanilarak geri catilirlar. Fakat §u goz onulnde tutulmalidir ki yan
bilgilerin veride kapladiklari alan geometrik veriye gore daha
azdir.
Bit dizisi SPIHT kodlamasinin tersi kullanilarak yeniden
imgelere d6ntturiilrUr. Daha sonra ise iki kanalda kullanilarak
tii boyutlu uzaya geri izdtii§imti alinir. Burada kullanilan
verinin daha onceden nicemlenmi§ (quantized) oldugu goz
onulne alindiginda tam bir geri qatilmanin olamayacagi kesindir.
Uc boyutlu modelin bazi ko§eleri, model imgeye
d6ntii§trdlWrken qaki§miu ve kaybolmu§ olabilirler. Burada
kaybolan bilgiyi toparlamanin iki yolu vardir. Bunlardan ilki
diger izdtii§imti imgelerinde bu k6§eleri aramaktir. Eger bundan
sonuc alinamaz ise kaybolan ko§enin aradegerlemesine ba§vurulur. Bu i§lem ko§enin koordinatlarinin kom§ularn kullanilarak
kestiriminin yapilmasidir.
Kom§ularm bulunmasi i§lemi
ise tii boyutlu modelin baglanilirlik (connectivity) verileri
kullanilarak yapilir. Sekil 3'de tii boyutlu bir modelin orijinal (a) ve farkli uzunluklardaki bit dizilerinden geri catilmns
halleri (b-c) g6sterilmektedir.

olarak kodlanir ve iletilir. Bu sayede alici gelen parcalari birbirinden artimli olarak acar ve modeli a§amali olarak
yeniden olu§turabilir. Burada bahsedilen yontem tii boyutlu
modeli ba§tan bir buitiin olarak siki§tirmasi bakiinndan
tek hizli siki§tirmaya, ama gelen parcalarin artimli olarak
aqilabilmesinden dolayida a§amali siki§tirmaya benzemektedir.
SPIHT tarafinda meydana getirilen bit dizgisinin siradtizesel bir yapisi vardir. L uzunlugundaki bir bit dizgisinden alinan
ilk I bitten sonra tii boyutlu model bozulumlara sahip bir halde
geri qatilabilir. Daha sonradan gelen yeni bitler sayesinde
de model guincellenebilir. Bu ozelligi nedeniyle bu uygulama
a§amali tii boyutlu model siki§tirma teknigidir.
(;ogu a§amali model siki§tirma yontemleri kodlayici tarafinda kenar q$kertme ve kod$zticti tarafinda
ise ki§e noktasi ayirma i§lemini uygulayarak modelin
farkli $ztintirltklerde temsillerini elde ederler [9]. Modeli
temsil etmek icin kullanilan ki§e noktasi sayisi azaldikca
modelin
ztintirlWgtide dtiier [10]. Burada bahsettigimiz
yontemde ise kullanilan bit dizgisi uzunlugu modeli temsil
etmek icin kullanilan ko§e noktasi sayisi ile degil bu noktalarin
tii boyutlu uzaydaki yerleriyle oynamaktadir. Daha uzun bit
dizgileri kullanmak ko§e noktalarini orijinal yerlerine daha
yakin bir §ekilde yerle§tirilmesini saglar. Bu nedenle buradaki
tii boyutlu modelin kalitesinde meydana gelen dtiti§iiin sebebi
ki§e noktalarnin kesin olmayan §ekilde uzayda yerle§tirilmesidir. Daha sonradan gelen bit dizgileri ko§e noktalarinin
koordinatlarinin ince ayarlanmasini saglarlar.

4. Sonuslar

1-

Bu bildiride sunulan uygulama Matthias Muiller'den (ETH
Zurich) alinan inek modeli uizerinde test edilmi§tir. Orjinal
modelin buiyuikluigui 27.2 KB'dir.
Tablo 1 ve Sekil 4'de degi§ik dalgacik temelleri ve
bit dizgisinin degi§ik miktarlari kullanilarak yapilan testlerin
sonuclari bulunmaktadir. Nicemlenmiis model ile kastedilen
sadece izditi§im operasyonundan geqirilmi§ tii boyutlu modelin SPITH kodlamasi ve kodyqztimlemesi uygulanmadan geri
catilmi§s halidir.

Sekil 3: (a) Orjinal model (27KB); (b) 9.1KB bit dizgisi kullanilarak geri qatilmiu model; (c) 10.4KB bit dizgisi kullanilarak
geri qatilmiu model.

3. Sunulan Yontem ile Varolan Diger
Yontemlerin Kari1la§tirilmasi
Tek hizli siki§tirma yontemini kullanan uygulamalarda
tii boyutlu model verisi iletimden once tamamen siki§tirilip
iletilir. A§amali siki§tirma kullanan yontemlerde ise tii boyutlu
model diti§ik q$ziiniirliikte bir model ve onun guincellemeleri

Sekil 4: detay-seviyesi olarak 3 ve bitdizgisinin % 60'i kullanilarak geri catilan model.
(a) Lazy, (b) Haar, (c)
Daubechies-4, (d) Biorthogonal-4.4 ve (d) Daubechies-10 dalgacik d6niti§i temeli kullanilarak elde edilen modeller.

Dalgacik
Temeli
Lazy
Lazy
Haar
Haar
Daubechies-4
Daubechies-4
Daubechies-10
Daubechies-10
Biorthogonal-4.4

Bit Dizgisi
(%)
40
60
40
60
40
60
40
60
60

Detay
Seviyesi
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0

Veri Uzunlugu
(KB)
9.51
10.4
11.5
13.8
12.0
15.1
12.1
15.2
16.0

Orjinal - Nicemlenmi§
Hausdorff Uzakligi
0.0139930
0.0139930
0.0139930
0.0139930
0.0139930
0.0139930
0.0139930
0.0139930
0.009446

Orjinal - Geriqatilmiu
Hausdorff Uzakligi
0.014547
0.014219
0.016085
0.014102
0.018778
0.014661
0.014194
0.045020
0.014549

Tablo 1: Inek modeli icin siki§tirma sonuclari

5.

6. Kaynaksa

Vargilar ve Gelecek Planlari

Bu bildiride, SPIHT kodlamasi kullanilarak tiu boyutlu model
siki§tirilmasi uizerine bir uygulama 6nerilmi§tir. Uc boyutlu
model ilk once iki boyutlu sinyallere d6ntii§trilmtii ve
daha sonra da dalgacik d6ntii§imiinden gecirilmi§tir. Bu iki
boyutlu sinyal diktortgensel ya da quincunx izgaralar uizerinde
tanimlanabilir. Dalgacik d6ntii§imiinden geqirilmii veri daha
sonra SPIHT teknigiyle kodlanmaktadir. Sonucta ortaya qikan
bit dizgisi a§amali kod q$ziimtine uygundur.

Sinyal orneklerinin ilintili olmasi SPIHT kodlamasinin
daha ba§arili olmasini saglar.
Bu nedenle iki boyutlu
sinyal orneklerinin bibirleriyle daha ilintili olmasini saglayan
bir izdtii§imti teknigi kullanilmasi daha iyi siki§tirma oranlari saglamanin bir yoludur. Gelecekte tii boyutlu modeli
izdtii§imiinti almadan dogrudan tii boyutlu SPIHT ile kodlanmasi denenecektir.
Ayrica uyarlamali bir dalgacik yapisinin [11] kullanilmasinin "lazy filterbank" kullanan dalgacik d6ntii§imiinden
daha iyi sonuclar vermesi beklenmektedir.
Uyarlamali ongormeli lifting dalgacik d6ntifimti (adaptive predictor
in the lifting wavelet transform) kullanilabilir. Veri orneklerinin
ayrik oldugu yerlerde bu yontem i§e yaramasa da sik veri
ornegi olan yerlerde kazanc saglayacaktir. Burada kullanilan
inek modelinin kulak kisimlari gibi bolgelerde veri ornegi
miktari cok ve birbiriyle ilintilidir. Bu nedenle ornekleri
birbirlerinden ongormek muimkuindir. Ornek bir uygulama
Sekil 5'de g6sterilmektedir.

Sekil

5:

d6ntii§imti

Uyarlamali ongormeli
kullanilan model.

yapisi
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dalgacik
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