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Introdução

O escaneamento 3D por imagens através das tecnologias de
Structure-from-Motion (SfM) e Image Based Modeling (IBM)
tem provocado a admiração e aguçado a curiosidade de um
grande número de pessoas.

Algumas  dessas  pessoas  desejam  apenas  testar
aleatoriamente  a  ferramenta,  outras  têm  ambições  mais
objetivas, como a digitalização do patrimônio arquitetônico,
arte para publicidade e até escaneamento de alta precisão
para  peças  anatômicas,  como  um  crânio  humano,  por
exemplo.

Parece impossível obter modelos 3D a partir de um conjunto
de fotografias, mas felizmente essa técnica não só está ao
alcance de um grande número de pessoas, como pode ser
efetuada  com  câmeras  digitais  semi  ou  profissionais  e
também   em  dispositivos  comuns  como  celulares  e
smartphones.

Como tirar as fotografias

O grande segredo de se obter bons modelos em 3D a partir
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de fotos mora justamente na forma que elas são feitas. Não
há  software  que  resista  a  imagens  geradas  com  pouca
qualidade ou mesmo aquelas que fogem ao protocolo básico
de espaçamento entre uma e outra.

A imagem acima mostra um crânio ao centro e um círculo
externo formado pelo posicionamento da câmera durante a
sessão de fotos.

O indivíduo tira a primeira foto (Foto 1),  dá um pequeno
passo e tira outra (2) e vai dando pequenos passos sempre
mirando o objeto fotografado.
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Para  que  a  digitalização  tenha uma  boa  qualidade  é
imprescindível  que  a  cada  quadrante  sejam  tiradas  em
média 10 fotos. Perceba que na imagem acima a Foto 1 está
no mesmo local que a Foto 40, ou seja, o indivíduo foi dando
pequenos passos e tirando fotos a cada 8 ou 9 graus até que
chegou no ponto onde tirou a primeira foto.

Dar uma volta em torno do objeto tirando mais ou menos 40
fotos  já  é  suficiente  para uma digitalização de qualidade,
mas nada impede que se tire mais uma volta em um ângulo
mais  acentuado,  dependendo  do  tipo  de  objeto  a  ser
digitalizado isso é altamente necessário.
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No caso de um crânio, geralmente tiram-se duas voltas de
fotografias,  como podemos  ver  na  sequência  acima,  onde
uma  visualização  em  órbita  vertical  mostra  o
posicionamento das câmeras ao longo da sessão de fotos.

Acima temos algumas das fotografias originais, usadas pelo
algoritmo  para  criar  a  digitalização  mostrada  acima.
Perceba que a rotação entre uma e outra é bastante discreta
e que uma referência de escala foi colocada junto ao crânio.

Obs.: Todos  os  elementos  que  se  pretendem
digitalizar precisam ficar no mesmo lugar para que
sejam  escaneados  sem  problemas.  Isso  significa
que o crânio e a referência de escala não podem
ser mexidos em hipótese alguma!

Manual de Reconstruç o Facial 3D Digitalã                 207



Se o protocolo for respeitado, o resultado da digitalização
costuma ser muito bom como na imagem acima. A coluna à
esquerda é formada pelas fotografias originais, as colunas
do centro e à direita são as malhas geradas do processo.
Perceba que além de obter ótimos modelos, o algoritmo cria
o  posicionamento  virtual  da  câmera  de  modo  muito
compatível aquela usado na sessão de fotos.

A  precisão  não  se  resume  apenas  ao  posicionamento  da
câmera virtual em relação a câmera real, ao compararmos a
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malha resultante da digitalização por fotos com outra obtida
por  escaneamento  a  laser,  tivemos  a  grata  surpresa  de
atestar que a diferença das superfícies entre uma e outra
não  excedeu  a  dieferença  de  1mm,  ou  seja,  foi
submilimétrica!

PPT-GUI um  Software Livre para
fotogrametria

O termo Fotogrametria, derivada de três palavras de origem
grega, tem o seguinte significado: luz, descrição e medidas.
Pode ser definida como a ciência aplicada, a técnica e a arte
de extrair de fotografias métricas, a forma, as dimensões e a
posição dos objetos nelas contidos.

Para  digitalizar  objetos  em  3D  usando  fotografias  nós
usaremos  um  software  chamado  PPT-GUI,  ou  Python
Photogrammetry  Toolbox  with  Graphic  User  Interface.
Criado pelo italiano Luca Bezzi e pelo francês Pierre Moulon
o PPT-GUI é na verdade um conjunto de softwares que foram
agrupados em uma interface gráfica:

SIFT ou VLFEAT: Bibliotecas que comparam imagens.

Bundler: Software que posiciona as câmeras em um espaço
tridimensional  e  gera  uma  nuvem  esparsa  de  pontos
também em 3D.

PMVS/CMVS: Software que gera nuvens de pontos densas.

Perceba que o processo de geração de nuvem de pontos é
dividida em três etapas. A grande dificuldade no início do
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desenvolvimento  dessa  tecnologia  morava  justamente  em
gerar  os  dados  a  partir  do  terminal  de  comando.  Isso
cobrava um grande conhecimento por parte do usuário para
efetivá-lo.  Para facilitar as coisas o francês Pierre Moulon
criou  um  conjunto  de  scripts  que  reduziam  um  número
elevado  de  comandos  a  apenas  algumas  linhas.
Posteriormente o arqueólogo italiano Luca Bezzi criou uma
interface gráfica para o conjunto de scripts facilitando ainda
mais o processo.

Ainda que hoje  esteja  bem mais  fácil  trabalhar com essa
tecnologia, ainda é difícil para um usuário comum instalar o
PPT-GUI,  principalmente  pelo  elevado  número  de  passos
necessários.  Pensando  nisso,  criamos  um  roteiro  para  os
sistemas operacionais Windows e Ubuntu Linux de modo a
facilitar a vida daqueles que desejam usar essa tecnologia o
mais rápido possível.

Os dados oficiais de instalação estão presentes no site oficial
do Arc-Team:

http://184.106.205.13/arcteam/ppt.php

Use o QR Code acima caso esteja lendo na versão impressa.
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Instalando o PPT-GUI no Windows

Devido  a  algumas  instabilidades  na  versão  64  bits,
recomendamos que para o PPT GUI seja instalada a versão
32 bits, mesmo em sistemas operacionais de 64 bits. Não se
preocupe,  não  haverá  problema  e  o  software  rodará
normalmente.

Instruções  resumidas  sobre  como  instalar  o  PPT-GUI,
traduzidas do site de origem:

1) Instale Python 2.6.6:
https://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi

2) Instale PIL 1.1.7
http://effbot.org/downloads/PIL-1.1.7.win32-py2.6.exe
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3)  Instale  PyQt-Py2.6-x86-gpl-4.9.5-1  (aguarde  até  o
download começar pois o link é indireto):
http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/PyQt4/PyQt-
4.9.5/PyQt-Py2.6-x86-gpl-4.9.5-1.exe/download

4) Baixe e extraia o arquivo osm-bundler-pmvs2-cmvs-full-
32-64.zip:
http://osm-bundler.googlecode.com/files/osm-bundler-pmvs2-
cmvs-full-32-64.zip

5) Baixe e extraia o arquivo ppt-gui_windows.zip:
www.museidironzone.it/archeos/ppt-gui/ppt-gui_windows.zip
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6)  Copie  os  arquivos  para  dentro  da  pasta:  osm-
bundler/osm-bundlerWin32/ . Esta pasta foi criada no passo
anterior, ao você extrair o arquivo osm-bundler-pmvs2-cmvs-
full-32-64.zip.

7)  Clique na opção de substituir  os  arquivos  previamente
existentes

8) Execute o arquivo ppt_gui_start.bat

Se tudo der certo você verá a interface do PPT-GUI poucos
segundos depois.
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Instalando o PPT-GUI no Ubuntu Linux

Instalar o PPT-GUI no Ubuntu Linux é ligueiramente mais
fácil  do  que  no  Windows,  isso  por  que  é  desnecessário
baixar um por um dos pacotes básicos, bastando para isso
rodar o instalador nativo em linha de comando:

$   sudo   aptget   install   pythonqt4,   python
imaging,   libblas3gf,   libblasdev,
liblapack3gf, liblapackdev, libjpeg62

Uma vez feito isso, basta baixar o executável para 64 bits:
http://www.museidironzone.it/archeos/ppt-gui/osm-
bundler_64bit.tar.gz
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Descompacte o arquivo em algum lugar do seu computador.
Para que o programa funcione corretamente  é  necessário
corrigir o caminho do arquivo ppt_gui_start para onde ele
foi baixado, como aparece na linha laranjada. Basta abrir o
arquivo com um editor de texto como o Gedit, por exemplo.

Entre  no  diretório  via  terminal  e  rode  o  script  com  o
seguinte comando:

$ ./ppt_gui_start

Se tudo der certo a interface do PPT-GUI será aberta. Caso
aconteça algum erro relacionado a bibliotecas que não estão
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presentes, procure instala-las via apt-get.

Há  um  problema  com  o  SIFT/VLFEAT  que  apresenta  a
versão de 32 bits  ao invés de 64.  Para resolvê-lo baixe a
versão binária no seguinte link:

http://www.vlfeat.org/download/vlfeat-0.9.19-bin.tar.gz

Assim  que  baixar  abra  o  arquivo  compactado  ou
descompacte-o.  Vá  até  o  diretório  ~/vlfeat-
0.9.19/bin/glnxa64/ copie  todos  os  arquivos  e  cole  no
diretório  ~/osm-bundler/linux/software/vlfeat/bin/glx é
necessário  que  você  aplique  a  opção  de  substituir  os
arquivos existentes. Dessa forma o seu PPT-GUI passará a
operar a 64 bits.
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Baixando as Fotos de Exemplo

Para que esse tutorial seja acompanhado, você vai precisar
antes de tudo de um conjunto de fotografias.

Se desejar usar as mesmas que foram utilizadas aqui, você
pode baixá-las no seguinte link:

https://drive.google.com/folderview?
id=0B61MnFr3hr6mSEZpaWliVDZWbVE&usp=sharing

Obs.: As fotos usadas nesse exemplo foram tiradas
pelo arqueólogo italiano o Dr. Roberto Angeletti do
blog  http://exporttocanoma.blogspot.it/.  Parte
considerável  desse  material  foi  extraída  de  um
projeto em parceria com ele e com o grupo Arc-
Team, o que rendeu documentação em português,
italiano e inglês.
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Devido  a  configuração  do  envio  as  fotos  deverão  ser
baixadas de uma em uma, se você achar cansativo proceder
dessa forma, baixe um conjunto de fotos já compactadas e
com resultados similares aos seguidos nesse tutorial.

https://drive.google.com/file/d/0B30K0OA-
e3bWc2RXczJHS1FtQnM/view?usp=sharing

Obs.: Use o valor de 3.8 para o CCD da câmera
para  as  fotos  do  link  acima.  Mais  detalhes  no
decorrer da leitura.

Se a sua conexão estiver muito lenta, você poderá usar os
exemplos  de  fotos  encontrados  em:  “osm-
bundler/examples.”

Checando a Câmera no Banco de Dados

Antes de enviar as fotos que serão calculadas, é essencial
que  configuremos  os  dados  da  câmera  utilizada  nas
fotografias, assim o cálculo será o mais preciso possível.
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Pressione no marcador “Check camera Database”.

Os  dados  aparecerão  e  eventualmente  podem  ser
preenchidos  no  terminal,  por  conta  disso  deixe  ele
posicionado em um ponto de boa visão no desktop.

Clique em “Select Photos Path”.
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Vá até o diretório onde você salvou as fotografias (apenas
elas!) e depois clique em Abrir.

Em seguida clique em Run e aguarde poucos segundos.
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Se  tudo  correr  bem,  aparecerá  a  seguinte  mensagem no
terminal:

Camera is already inserted into the database

Se não aparecer isso, basta você seguie os passos descritos
nesse tutorial:

http://vai.uibk.ac.at/dadp/doku.php?
id=ppt_check_database_en

Um ótimo  site  com banco  de  dados  de  CCD de  câmeras
digitais  pode  ser  acessado  no  seguinte  link:
http://www.digicamdb.com

Nele  você  encontrará  uma  lista  com  os  modelos  mais
conhecidos  do  mercado  juntamente  com  as  descrições
técnicas de cada um deles.

Manual de Reconstruç o Facial 3D Digitalã                 221



Obs.: Para dispositivos que não constam nas listas
como  Iphone  e  Galaxy  use  o  seguinte  valor  de
CCD: 3.8 em seguida dê Enter.

Alinhando as Fotos e Gerando uma
Nuvem de Pontos Esparsos

Feitas as configurações da câmera é chegado o momento de
procedermos  com  a  nova  etapa  da  digitalização,  o
alinhamento das fotos e a geração de uma nuvem de pontos
esparsos.

Como tudo correu bem, copie o caminho do diretório com as
fotografias.
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1) Clique no campo “Run Bundler”.

2) Cole o caminho em “Select Photos Path”.

1)  Selecione  a  opção  “Scale  Photos  with  a  Scaling
Factor”. Isso fará com que o programa use a fotografia em
todas as suas dimensões. Nesse caso é uma boa pedida, mas
pode  travar  aqueles  computadores  com processador  mais
modesto.

2) Clique em “Run”.
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Dependendo do poder de processamento de seu computador,
espere  alguns  minutos  para  que  o  programa  calcule  a
nuvem de pontos.

O  cálculo  estará  finalizado  quando  você  ver  a  seguinte
mensagem no terminal:

Finished!  See  the  results  in  the  ‘/tmp/”DIRETÓRIO”‘
directory

Nesse caso a mensagem foi a seguinte:
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Finished! See the results in the ‘/tmp/osm-bundler-ibBZV9′
directory

O  Nautilus  (ou  o  Explorer  no  Windows)  será  aberto
mostrando o diretório em questão.

E agora? Agora você pode ir para o cálculo da nuvem densa
de  pontos  diretamente,  ou,  se  for  bastante  curioso  e
interessado em ver os resultados prévios já pode instalar o
MeshLab e, inlcusive, visualizar onde as câmeras estavam
no momento que fotografaram!

Instalando o MeshLab 

O MeshLab é um software livre usado para tratamento de
malhas  e  nuvens  de  pontos  adquiridas  principalmente
através de scanners a laser. Nele temos um grande número
de ferramentas que auxiliam os trabalhos de alinhamento de
malhas compatíveis,  de reconstrução de nuvem de pontos
em malhas 3D, de simplificação de superfícies e também de
conversão de formatos.

Disponível  para  Windows,  Linux  e  MacOSX  ele  pode  ser
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baixado no seguinte link:

http://meshlab.sourceforge.net/

Procure o campo “Download Latest Version” e em seguida
baixa a versão compatível com o seu sistema operacional.

Se você usa o Ubuntu Linux basta instalar o MeshLab pela
Central de Programas do Ubuntu ou pelo comando:

$ sudo aptget install meshlab
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Antes de gerar a nuvem densa de pontos você já poderá ver
os resultados preliminares de sua digitalização. Basta entrar
no diretório “bundler” e abrir o arquivo com maior número,
no caso da figura acima o points017.ply.

Gerando a Nuvem de Pontos Densa

A nuvem de pontos esparsos foi gerada, agora é a vez da
nuvem densa. É necessário seguir com esses cálculos para
que possamos mais  para  a  frente  utilizar  os  dados  dessa
nuvem para criar uma superfície 3D.
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Aproveite  e  copie  o  caminho  onde  estão  os cálculos
preliminares.

Volte a interface do PPT GUI:

1) Clique em “or run PMVS without CMVS”

2) Clique em “Use directly PMVS2 (without CMVS)”:
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1)  Cole  o  caminho copiado  em “Select  Bundler  Output
Path”

2) Clique em “Run” e aguarde alguns minutos até o cálculo
ser finalizado.

Ao terminar o cálculo,  novamente o Nautilus será aberto,
mostrando um novo diretório, trata-se do pmvs.
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Dentro  do  diretório  pmvs existe  ainda  outro,  chamado
models.   É  lá  que está  o  arquivo  pmvs_options.txt.ply.
Esse é o resultado final  dos cálculos  da nuvem densa de
pontos.

Ao abrir o arquivo no MeshLab, o que vemos é quase uma
fotografia  formada pela  nuvem de  pontos.  Perceba  que  é
uma  nuvem  muito  mais  densa  do  que  aquela  aberta
prematuramente há alguns parágrafos atrás.
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No entanto, apenas parece uma imagem. Se olharmos logo
acima, o tipo de visualização que está ativada é a “Points”.

Se selecionarmos o tipo de visualização “Flat Lines”  por
exemplo,  a  “imagem” irá  desaparecer,  isso porque é uma
nuvem  de  pontos  e  não  um  objeto  formado  por
faces/polígonos.

Clique novamente no tipo de visualização “Points”. Clique
no ícone “Layers” (A) e veja que uma janela se a direita (B)
com a inscrição “0 pmvs_options.txt.ply”.
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Chegou a hora de criarmos uma malha (mesh) usando como
base a nuvem de pontos.

Para isso vamos inicialmente em:

“Filters”  -> “Remeshing,  simplification  and
reconstruction” -> “Surface Reconstruction: Poisson”

Uma janela se abrirá com os valores default.
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Para  que  a  reconstrução  tenha  uma  boa  qualidade,  é
necessário  que alteremos  as  duas  primeiras  propriedades
aumentando  seus  valores  para  11  e  9  respectivamente.
Clique em “Apply” assim que terminar.

É possível que, dependendo da potência do processador o
arquivo feche sem fazer o cálculo. Se isso acontecer, abra
novamente e use valores mais baixos.

Ao terminar o cálculo você notará duas coisas:

1) Que surgiram novos pontos brancos na cena.
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2) Que foi criado outro layer chamado “1 Poisson mesh *”

Isso significa que uma nova malha foi criada.

No entanto, quando clicamos no ícone “Flat lines” vemos
que a malha criada circundou a parte da frente do portal
ocultando-o.

Mesmo quando damos menos  zoom e orbitamos o objeto o
que nos é mostrado é apenas a “parte de trás” da porta.
Precisaremos apagar as faces da frente para que apareça a
porta a partir de quem a visualiza pela frente.
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1) Clique novamente no ícone “Points” (A)

2) Orbite a cena até que a visualização da porta seja pela
lateral.

3) Clique no ícone “Select faces in a rectangular region”
(B).
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1) Faça uma janela de seleção abrangendo as faces frontais
(1A-2A)

2) Clique em “Delete the current set of selected faces”.
(B)
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Ao clicar novamente no tipo de visualização “Flat Lines” o
que  vemos  é  uma malha  bastante  escura  com elementos
poucos  distinguíveis  em  virtude  da  subdivisão  promovida
pelo algoritmo Poisson.

Mude o  tipo  de  visualização para “Smooth”,  assim o  que
veremos  são  apenas  as  faces,  sem  as  linhas  que  as
envolvem.
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No entanto,  atestamos que as  cores  dos  pontos,  que dão
aquele  efeito  de  fotografia  não foram transferidos  para a
malha criada, deixando-a apenas na cor branca.

Para  pintar  a  malha  com  as  cores  da  nuvem  de  pontos,
vamos em:

“Filters” -> “Sampling” -> “Vertex Attribute Transfer”

Manual de Reconstruç o Facial 3D Digitalã                 238



Uma janela se abrirá. Mas teremos que fazer algumas
poucas alterações para que o comando funcione da forma
desejada.

Precisaremos inverter os objetos de “Source Mesh” para
“pmvs_options.txt.ply  e  no  “Target  Mesh” para  “Poisson
mesh”.

Assim,  as  cores da nuvem de pontos  serão projetadas na
malha.
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Assim que você clicar em “Apply”,  prontamente as  cores
serão projetadas na malha e ela  se parecerá mais  com a
nuvem de pontos.

Para salvar essas alterações em um arquivo a parte, vá em
“File” -> “Save Mesh As...“.

E salve o arquivo .PLY.

OBS.: Fique atento ao fato do sistema apagar tudo
o  que  ficar  dentro  da  pasta /tmp assim que  ele
reiniciar.  Se  você  quiser  conservar  os  dados
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gerados pelo PPT GUI, não se esqueça de mover o
diretório para outro lugar.

Uma vez que o arquivo foi salvo, ele pode ser importado em
uma série  de  programas  que  trabalham com 3D,  como o
Blender, por exemplo.

Os fins para esse tipo de escaneamento são muitos, que vão
desde a área científica até o campo das artes.

Como Visualizar as Câmeras no MeshLab

Uma  das  partes  mais  interessantes  de  se  digitalizar  um
projeto é poder ver o posicionamento das câmeras em um
espaço tridimensional, no momento que elas fotografaram a
superfície digitalizada.

Para  reconstruir  esses  dados  em  3D  o  software  utiliza
basicamente dois arquivos de referência:

~/bundle/bundle.out  →  Contém  os  pontos  da  nuvem
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esparsa.
~/list.txt → Contém as imagens usadas como referência de
cálculo.

Para facilitar  o estudo dessa técnica,  baixe o arquivo ZIP
preparado com os arquivos principais, gerados a partir de
um cálculo no PPT-GUI e mantendo a estrutura padrão de
diretórios.

https://drive.google.com/file/d/0B30K0OA-
e3bWd3VyYnJXTWw4dUU/view?usp=sharing

Abra o MeshLab.
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Dessa vez, no lugar de apenas abrir ou mover o arquivo para
a interface do MeshLab, você vai clicar em “Open project”,
no  ícone  representado  por  uma pasta  com uma  série  de
folhas sobre ela. Isso acontece por que o PPT-GUI gera uma
estrutura de diretórios e arquivos, ou seja, um projeto com
vários tipos de dados.

Entre  no  diretório  ~/Relevo_Porta_SfM/bundle  e  procure
pelo arquivo bundle.out. Em seguida clique em “Open”.

Você vai perceber que a janela continuará aberta. Não se
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preocupe,  isso  acontece  por  que  precisamos  ir  para  o
próximo passo que é selecionar a lista de arquivos.

Basta  entrar  no  diretório  raiz,  ou  seja  o
~/Relevo_Porta_SfM/

O arquivo  em questão  será  o  list.txt,  clique  sobre  ele  e
depois em “Open”.

Uma nuvem de pontos de apresentará na interface, mas ela
estará demasiadamente escura, de modo a comprometer a
sua visualização.
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Para  resolver  esse  problema  de  visualização,  procure  na
interface  o  ícone  “Light  on/of”  representado  por  uma
lâmpada incandescente ligada.

Assim  que  encontrá-lo,  clique  sobre  ele,  de  modo  que  a
lâmpada fique desligada.

Agora a nuvem de pontos ficou mais clara, permitindo que
observemos melhor sua gama de cores.
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Procure na parte superior o ícone “Show Layer Dialog” e
clique sobre ele.

Ao fazer  isso  a  área  onde está  a  janela  3D se  dividirá  e
aparecerão  três  campos  bem  definidos  à  direita,  um  na
parte superior com o nome dos elementos em cena, nesse
caso 0 model, uma mais ou menos ao centro com a lista de
imagens usadas na digitalização 3D e outra na parte inferior,
mas em branco.
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Para  podermos  visualizar  a  câmera,  precisamos  ir  em
“Render” →  “Show Camera”.

O problema é que os gráficos que representam as câmeras
estão  em  uma  escala  que  os  faz  ocultarem  a  nuvem  de
pontos.  Precisaremos  diminuir  a  escala  de  apresentação.
Para  fazermos  isso  vamos  justamente  na  parte  direita
inferior onde antes estava em branco, mas que agora tem
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um slot com o campo “Show Camera”.

Você vai clicar sobre a pequena seta ao lado esquerdo de
“Show Camera”.

O campo com as opções será expandido.

Em  “Scale  Factor”  colocaremos  um  valor  bem  baixo:
0.00005.
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Agora poderemos orbitar a ver aonde as câmeras estavam
posicionadas no momento das fotografias.

No entanto, apenas saber onde as câmeras estavam não é
suficiente para apreciar o resultado e matar a curiosidade.
Bom mesmo é observarmos do ponto de vista das câmeras e
ver  se  eles  são  compatíveis  com  a  nuvem  de  pontos
esparsos.

Procure na parte superior um ícone representado por uma
imagem  envolta  em  dois  círculos  de  órbita.  Trata-se  do
“Show Current Raster Mode”.
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Desse  modo  você  poderá  alternar  entre  as  câmeras
simplesmente clicando sobre a imagem que representa cada
uma  delas.  Lembre-se  que  as  imagens  são  aquelas
apresentadas à direita mais ou menos ao centro. A imagem
(câmera)  que  você  selecionar  ficará  envolta  por  uma
marcação amarelada, como na captura acima.

Ao selecionar a imagem você poder ainda alternar entre a
vista da imagem e dos pontos. Rodando o scroll do mouse
para cima você deixa mais visível a imagem.

Obs.: Cuide para que a seta do mouse esteja sobre
a área de trabalho 3D (parte maior em azul).
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Rodando o scroll para baixo você visualiza mais os pontos.

Você  pode  também  inserir  a  nuvem  de  pontos  densa  no
projeto, assim poderá ter uma ideia mais clara da precisão
do  algoritimo.  Basta  “jogar”  o  arquivo
~/Relevo_Porta_SfM/pmvs/models/pmvs_options.txt.ply
para dentro da área 3D.
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Assim que a nuvem densa é importada, o que se espera na
visualização alterada é que a diferença entre a nuvem e a
foto seja a menor possível.

Uma  das  vantagens  do  MeshLab  é  que  ele  apresenta  a
nuvem de pontos com cores. Em outros programas, como o
Blender é possível importar um projeto do PPT-GUI, mas a
nuvem de  pontos  é  apresentada  com uma cor  apenas.  A
grande vantagem do Blender é a possibilidade de editar e
modelar a cena e o problema da cor única pode ser resolvida
importando a superfície reconstruída pelo algoritmo Poisson
a partir da nuvem de pontos densa.

Visualizando as Câmeras no Blender 3D

Por que importar uma cena com as  câmeras no Blender?
Basicamente, isso lhe permitirá recuperar pontos que não
foram  digitalizados  pelas  nuvens  de  pontos  densa  ou  de
pontos  esparsos,  algo  que  pode  ser  muito  útil  na
arqueologia,  engenharia  mecânica  ou  mesmo  na
reconstrução  facial.  Muitas  vezes  o  que  precisamos  são
apenas  alguns  pontos  posicionados  em  um  espaço
tridimensional. Outras vezes dispomos de poucas fotografias
e temos que “nos virar” com uma nuvem de pontos pobre,
mas  dotada  de  uma  cena  com  fotos  suficientes  para
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encontrarmos qualquer  ponto  no espaço contemplado por
elas, as fotografias.

Para  importar  o  projeto  dentro  do  Blender,  precisaremos
baixar  um  Add-on  chamado  Import  Bundler,  desenvolvido
por Konrad Kölzer e disponível abertamente para download
no seguinte link:

https://developer.blender.org/F21130

Vá em “Download File” e baixe-o no seu computador.

Assim que o arquivo for baixado, abra o Blender e vá em
“File” → “User Preferences”.
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A  janela  “Blender  User  Preferences”  se  abrirá.  Ateste
para  que  a  aba “Addons”  esteja  selecionada,  na  parte
superior ao centro.

Na parte inferior clique em “Install from file”.

Procure  o  arquivo  import_bundler.ply e  assim  que
encontrá-lo, clique sobre ele de modo que seja tomada por
um  retângulo  laranjado  (como  na  imagem  acima)  e  em
seguida clique em “Install from File...”
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Ao  voltar  para  a janela  de  preferências,  perceba  que  na
parte esquerda há uma sequência de botões, onde dois estão
ativados  (Official  e  Community)  e  outro,  o  Testing está
desativado.

Você precisará ativar o Testing. Assim que o fizer abrir-se-á
um  slot  na  parte  direita  com  o  título  “Import-Export:
Bundler 0.3 format”.

Perceba que o importador está desativado.

Ative o “Import-Export: Bundler 0.3 format”.
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Antes de importarmos o projeto do PPT-GUI é imprescindível
que apaguemos todos os objetos da cena.

Agora  basta  ir  em  “File”  →  “Import”  →  “Bundler
(bundle.out)”

Procure o arquivo ~/Relevo_Porta_SfM/bundle/bundle.out
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Para centralizar o zoom, vá em “View” → “View All”

Você deve ter percebido que a cena está bastante confusa,
com muitos elementos se sobrepondo, tornando impossível a
classificação  visual  deles.  Vamos  recorrer  ao  conceito  de
Layers ou camadas do Blender, para separar uma câmera,
uma  foto  e  a  nuvem  de  pontos  esparsa.  Assim  teremos
apenas  três  elementos  em  uma  camada,  de  modo  que
poderemos acessar o ponto de vista da câmera e ver se a
nuvem de pontos esparsos está na posição em que deveria,
quando levamos em consideração a fotografia usada para o
cálculo.
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Na  parte  direita  superior  há  um  campo  onde  podemos
selecionar  objetos  pelo  seu  nome.  Para  você  visualizar
melhor os elementos expanda esse campo. Mova a seta do
mouse até a área limítrofe dele,  como na imagem acima.
Assim que o ícone da seta única se converter em um ícone
com setas para cima e para baixo, clique no Botão Esquerdo
do Mouse e sem soltar mova para baixo, até que chegue no
ponto  desejado,  onde  você  veja  ao  menos  nove  ou  dez
elementos.

Assim  que  chegar  apenas  solte  o  botão  e  a  área  estará
expandida.

Clique sobre “Camera 0”. Perceba que no lado esquerdo um
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objeto foi selecionado, justamente aquele que foi tomado por
uma tonalidade de verde mais clara que os demais.

Mova a seta do mouse sobre a lista de objeto à direta e role
para baixo rodando o scroll  do mouse até que apareça o
objeto “Image Plane 0”. Uma vez que o localizou pressione
o Shift para  ativar a multi seleção e sem soltá-lo pressione
sobre o objeto com o Botão Esquerdo do Mouse.

Assim, teremos dois elementos selecionados, a “Camera 0” e
o “Image Plane 0”.

Role  mais  para  baixo  até  que  apareça  o  objeto  chamado
“Point_Cloud”. Novamente pressione o Shift e selecione-o.
Você notará que ao contrário dos outros objetos a nuvem de
pontos será tomada pela cor alaranjada.
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Pronto, temos uma câmera, a imagem que ela representa e a
nuvem de pontos selecionada.

Agora vá na 3D View e no menu inferior dela em “Object” →
“Move to Layer...”.

Ao clicar na opção uma janela aparecerá na 3D View. Essa
janela traz as camadas ou os  Layers da cena. Veja que o
primeiro  slot está  selecionado,  ou  seja,  os  objetos  que
selecionamos estão posicionados na primeira camada.

Obs.: Tente não mover o mouse depois que clicar
em “Move to Layer...”. Se fizer isso e o mouse sair
da área da janela que se abrir ela simplesmente
fechará. Se for mexer o mouse faça isso sobre os
limites da janela que se abriu.
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Nós enviaremos os  objetos  para a  segunda camada.  Para
fazer isso, mova a seta do mouse sobre o botão ao lado e
clique.

Ao  clicar  ele  ficará  pressionado,  o  que  significa  que  os
objetos  pertencem  agora  aquela  camada.  Para  fechar  a
janela basta afastar a seta do mouse, de modo que ela saia
da área pertencente à janela das camadas.

Assim  que  os  objetos  são  enviados  a  outra  camada  eles
simplesmente  desaparecem,  isso  por  que  a  camada  está
oculta. Para ativarmos ela e ocular a primeira camada onde
estão os objetos que agora estão visíveis, precisamos ir até o
grupo de ícones relacionados aos Layers.
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Veja que a primeira camada está selecionada, isso significa
que ela está visível. A primeira e a segunda camadas estão
com  círculos  dentro  delas,  é  um  indício  de  que  existem
objetos  nelas,  ainda que a segunda camada esteja oculta,
pois o botão não está pressionado.

Para  visualizarmos  o  que  há  dentro  da  primeira  camada
basta clicarmos sobre ela.

Se  tudo  der  certo  você  verá  apenas  os  elementos
selecionados anteriormente.
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Para  podermos  visualizar  vários  pontos  de  vista,  vá  em
“View” → “Toggle Quad View”.

Agora temos a 3D  View divida por quatro pontos de vista:
Top  Ortho (Topo),  User  Persp (Perspectiva),  Front  Ortho
(Frente) e Right Ortho (Direita).
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Aproveitemos  para  visualizar  a  textura  da  fotografia  que
deverá  aparecer  naquele  plano  cinza  que  se  encontra  na
camada. Vá na parte inferior da 3D View e tente localizar o
ícone Solid, que ao lado direito do botão Object Mode, ele é
representado por uma esfera branca.

Clique e selecione a opção “Textured”.

Você verá que os  planes da cena passarão a apresentar a
textura da fotografia cuja câmera foi capturada.
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Mova o mouse sobre a câmera e selecione-a,  clicando no
Botão Direito do Mouse.

Em seguida  vá  em “View”  →  “Cameras”  →  “Set  Active
Object as Camera”.

Assim  que  você  proceder  com  o  comando  a  janela  User
Persp se converterá em  Camera Perp, ou seja, o ponto de
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vista da câmera.  Em alguns casos seria  o suficiente para
vermos os  detalhes  que são compatíveis  entre  a  foto  e  a
nuvem de pontos, mas nesse caso o  plane com a imagem
está “cortando” a nuvem de pontos na parte esquerda.

Existe um truque no Blender que podemos lançar mão para
fazer  a  nuvem de pontos  aparecer  na  frente  da  imagem,
mesmo que parte dela esteja oculta.  Para acionarmos ele,
selecione  a  nuvem  de  pontos  com  o  Botão  Direito  do
Mouse.

Agora vá na parte direita, na janela Properties e procure o
ícone  Type  of active  data,  representado  por  um  cubo
amarelo.  Role  para  baixo  até  o  campo  Display e  ative  a
opção X-Ray.
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A nuvem de pontos será apresentada por completo.

Para desselecionar o objeto basta pressionar (com a seta do
mouse sobre a 3D View) a tecla A.
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