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SISSEJUHATUS
Inimene on oma loomult uudishimulik. Suuremad võimalused, vajadused ja nõudmised
kannustavad uut infot otsima ning vana ümber mõtestama. Arheoloogias võimaldab
tehnoloogia areng meil paremini vajalikke märke ära tunda ja neile tähendusi anda.
Paremad võimalused ja teadmised aitavad meil täpsemalt ning laiemalt minevikku
tundma õppida. Sellega kaasneb paratamatult suurem infotulv ning selle ülekülluse tõttu
võivad olulised detailid jääda tähelepanuta. Üks võimalus, mis võib tagada andmete
parema mõistetavuse, on visuaalse info laiem ja põhjalikum kasutus. Selleks on olemas
erinevad vahendid ja meetodid.
Fotogrammeetria on üks nendest, mis võib muuta uurimistöö mugavamaks ja kiiremaks.
See on teaduslik-tehniline distsipliin, mis tegeleb objektide vormi, mõõtmete ja asetuse
kindlaks

tegemisega

lähi-fotogrammeetriaga

nende

fotokujutiste

(close-range

järgi1.

Selles

photogrammetry).

töös

Kui

on

tuua

tegeletud
võrdluseks

aero-fotogrammeetria, mis tegeleb õhust pildistamisega, siis on esimese puhul fotode
tegemise asukoht ja objekti omavaheline kaugus väiksem.
Meetodist on kasu ainult siis, kui seda õigesti ja asjatundlikult kasutada. Sellepärast
võtsingi oma töö eesmärgiks tutvustada seda lähemalt eelkõige arheoloogia ning
dokumenteerimise kontekstis. Kuna töö on praktilise suunitlusega, siis ma ei käsitle
fotogrammeetria sügavamaid teoreetilisi aspekte. Analoogiaks võib tuua olukorra, kus
telefoniga helistamiseks ei pea teadma seadmes paiknevaid komponente ja nende
ülesandeid, mis on antud toimingu sooritamiseks vajalikud. Oluline on ikkagi
1

http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=fotogramm-meetria&F=M (26.03.2014)
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kasutajaliidese tundmine ja üldine kasutusloogika. See ei tähenda, et teooria välja jääks,
vastupidi, viimase teadmine paneb aluse õnnestunud praktikale. Samas kaasan seda
ainult nii palju, et see oleks praktikaga otseses seoses.
Ma ei teadnud varem fotogrammeetria valdkonnast eriti midagi, seega on see kirjatöö
justkui põhjalik dokumentatsioon õppimise protsessist. Töö kirjutamise jooksul tekkis
palju praktilisi probleeme, millele leidsin üldiselt ka vastused. Kui teemast tekkis juba
parem ülevaade, muutusid selgemaks nii küsimused, probleemid ja eesmärgid, millele
tahtsin leida vastuseid ja lahendusi.
•

Kuidas pildistada ja kui suur on selle osatähtsus?

•

Milliste asjaoludega peaks mudeli ehitamisel arvestama?

•

Millised

programmid

ja

teenused

sobiksid

mudelite

kuvamiseks

ja

järeltöötluseks?
•

Kas on võimalik kuvada mudeleid, mis on samast kontekstist ja koos reaalsete
omavaheliste ruumiliste suhetega?

•

Mis on selle metoodika võimalused ja piirangud?

•

Milline on saadav kasu?

Igale uurimist vajavale küsimusele vastust otsides tuleb kasutada mingit metoodikat, et
mõista paremini esile kerkivaid seaduspärasusi. Praktiline kogemus on üheks põhjaks
selle töö kirjutamisel. Et need aluseta ei jääks, olen kasutanud asjakohast kirjandust uute
mõtete saamisel. Samas on selle töö üheks eripäraks kasutatud kirjanduse vähesus.
Minu eesmärgiks on seletada metoodika kasutust läbi oma kogemuste; anda juhiseid
huvilistele, kellele see teema on uus ja kauge. Metoodikat ennast ei ole eriti palju
uuritud, küll aga kasutatud tööriistana muude uurimisküsimuste lahendamisel. Sellel on
tegelikult hea põhjus. Nimelt ei ole selle metoodika valdamine ja õppimine eriliselt
raske, aga alguses on ikka palju küsimusi, millele ei oska kohe vastust leida. Info on
küll olemas, aga kogemuste puudumisel on seda keeruline leida. Selles jõuab vast kõige
lähemale programm Agisoft Photoscani enda kasutusjuhend, kuid sealsed nõuanded ei
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anna mõnikord infot asjaoludest, mis selguvad praktika ja kogemuse kaudu. Antud töö
püüab seda lünka täita.
Oma töös kasutan ekraanitõmmiseid 3D mudelitest, mis olid eri valmimisjärgus.
Objektide valikul lähtusin ma peamiselt visuaalsest poolest. Mulle oli oluline, et
esitletav mudel aitaks paremini aru saada probleemidest, mis puudutab metoodikat.
Kuna selles kontekstis ei ole mudeldatud objektide ajalooline tagapõhi oluline, siis ei
hakka ma neid ka tutvustama.
Töö ülesehituses püüdsin järgida reaalset tegutsemise järjekorda. Tõsi, see ei kehti kogu
sisu ulatuses. Selle kirjatöö põhirõhk on praktilisel poolel, seega tegelen ma
põhjalikumalt pildistamismetoodika ja kõige sellega, mis aitab kaasa efektiivsemale
dokumenteerimisele.

Seejärel

kirjeldan

mudeli

ehitamist

ning

eri

võimalusi

lõpptulemuste käsitsemisel. Lõpuks püüan kokkuvõtlikult arutleda selle üle, millised on
selle metoodika võimalused ja piirangud arheoloogia kontekstis. Photoscani on küllaltki
lihtne kasutada ja kui fotoaparaat võõras pole, ei ole ka pildistamine keeruline.
Sellegipoolest peab õppima ja harjutama, et lõpptulemused head saaksid. Nii saadakse
kogemusi ja teadmisi, mida kirjanduses ei mainita.
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1. KUIDAS PILDISTADA?

Selle teksti koostamise raames tegin mitmeid katseid, täiustades oma oskusi
pildistamismetoodika vallas. Kahtlemata õppisin palju, kuid arenguruumi veel on. Oma
katsetuste ja praktilise tööga jõudsin tavaliselt järeldustele, mis ühtisid ja sarnanesid
viidatud autorite seisukohtadega. Ülesehitus on jagatud teemade kaupa, sest reaalne
tegutsemisjärjekord võib varieeruda.

1.1. Planeerimine ja läbiviimine

Kui kogemused puuduvad, siis enne tõsiselt tegutsema asumist soovitan teha n-ö kuiva
trenni. Katsetamiseks sobib objekt, mis on lähedal ja igakülgselt ligipääsetav, mitte eriti
suur ega väike. Harjutamise käigus tuleb seda ilmselt mitu korda uuesti pildistada.
Teatud omadustega objekte on keeruline kui mitte võimatu mudeliks teha. Raskendavad
asjaolud, mida tasuks vältida, on monotoonsed, siledad, läbipaistvad ja läikivad pinnad
(Agisoft LLC 2013: 4). Kui on enam-vähem teada, mida vaja jäädvustada, tasub valida
selline katseobjekt, mis on olemuslikult sarnane originaalile. See tähendab, et kui
soovitakse näiteks kivimüüre pildistada ja mudeliks teha, siis tasub enne harjutada
sarnase väljanägemisega objektil. Kui on võimalus, võib harjutada ka sama objekti peal,
mida soovitakse dokumenteerida.
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Enne tegutsema asumist tuleks üldisemalt läbi mõelda, kuidas pildistamist läbi viia
(Agisoft LLC 2013: 5). Mõttes võib koostada n-ö liikumistee, mis ideaalis läheks ümber
või mööda objekti viisil, et järjestikuse fotoreana saaks jäädvustatud kõik selle osad
(Callieri 2011: 4). Kujutledes seda teed joonena, peaks see olema loogiliselt ja järjepanu
kulgev ning võimaluse korral katkematu. Tõsi, alati seda ei õnnestu tagada, kuid
eelkõige tuleks vältida olukordi, kus objekti jäädvustatakse ebaühtlaselt ja
meelevaldsete kohtade pealt. Mida rohkem fotosid, seda parem (Agisoft LLC 2012: 5).
Niikuinii ei tule mõned pildid välja ning asenduse või sarnase vaste leiab paremini.
Samuti tagab suurem fotode arv tõenäosuse, et mudel tuleb kvaliteetsem.
Kui liikumistee on ette planeeritud, tuleb objekti suurusest lähtuvalt mõelda ka
pildistamiskaugusele. Siinkirjutaja kogemusest lähtuvalt soovitan n-ö deduktiivset
meetodit. See tähendab, et kõigepealt tuleks pildistada kaugemalt ja üldisemalt, seejärel
minna lähemale, mis aitab parandada mudeli kvaliteeti, eriti detailides. Parema
lõpptulemuse tagab ka see kui pildistada eri nurkade alt (pealt-, kesk- ja altvaade)
(Agisoft LLC 2012: 4). Kui mingil põhjusel peaksid fotod, mis lähemalt võetud, valesti
minema (ning puudub uus võimalus pildistamiseks), siis saab kaugemalt tehtud fotod
ära kasutada. Photoscanis on ka mitmeid võimalusi vigade korrigeerimiseks (realigning,
maskimine). Siiski tähendab nende otsimine täiendavat ajakulu ning garantiid, et need
üles leitakse ja parandatakse, eriti pole.
Kuna 3D mudeli tegemise juures on üheks põhilisemaks nõudeks pildi sisu omavaheline
kattumine (ingl. overlap) vähemalt 60-90 protsendi ulatuses, siis kindel liikumistee
tagab suurema tõenäosuse, et eelnimetatud nõue saab paremini täidetud. Tegutsema
asudes võiks situatsioon välja näha selline, et mööda kindlat marsruuti minnes tehakse
pilt iga sammu tagant (mida kaugemal on objekt, seda suurem samm) (Callieri 2011: 4).
Samuti on hilisem piltide sorteerimine arvutis kergem ja ülevaatlikum.
Võimalusel tuleks vältida tausta ja liikuvaid objekte (Agisoft LLC 2013: 4). Põhjuseid
on mitmeid. Esiteks otsib programm ühiseid punkte tervelt fotolt ning see kulutab
asjatult nii aega ja arvuti ressursse. Teiseks, mudel tuleb ebatäpsem ja „mürasem“ ning
7

seda tuleb rohkem töödelda. See tähendab täiendavat ajakulu ning kvaliteedi langust
lõpptulemuses. Vahe tuleb tavaliselt välja detailides. Samas on Photoscanil olemas
funktsioonid (masking ja bounding box suuruse muutmine), millega saab välistada
piirkondi, nii et programm sealt ühiseid punkte ei otsi. Siiski on piltide töötlemine selle
nimel ajamahukas ning võimalusel tuleks tausta vältida, varjata või muuta täiesti
eristamatuks.

1.2. Kaamera ja selle seaded

Põhimõtteliselt sobib iga tavakasutajale suunatud kompaktkaamera aga võimalusel
tuleks eelistada sellist, millel on paremad seadistusvõimalused ja tehnilised parameetrid.
Siiski tasub meeles pidada seda, et kõige etem kaamera on see, mida osatakse hästi
kasutada.
Enne pildistama asumist tasuks üle vaadata kaamera seaded. Üldiselt ajab
automaatrežiim asja ära, kuid täielik kontroll seadete üle on kõige parem, sest see on
kõige parem viis saada soovitud lõpptulemust. 3D mudeli tegemiseks vajalik fotode
kvaliteet on tavaliselt sama, mida soovitakse saavutada ka tavalisel pildistamisel. See
tähendab, et objektid piltidel peaksid olema ühtlaselt teravad ning vähese müra ja
moonutustega (Kjellmann 2012: 21).
Mõistlik oleks kontrollida aku või patareide laetuse taset ning mälukaardi täituvust või
siis võimaluse korral võtta kaasa varuaku ja mälukaart. Küllaltki ebameeldiv oleks
avastada, et vooluallika täielik tühjenemine või/ja mälukaardi täitumine juhtuvad just
pildistamise ajal. Sõltuvalt objektist võib fotode arv ulatuda kuni mitmesajani ja
enamgi, seetõttu on eelnimetatud probleemid reaalsed. Seepärast oleks kasulik teha enne
pildistamist kiire kontroll.
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1.3. Valgustingimused

Objektide pildistamist peab läbi viima valgusküllastes tingimustes. Eelistada tuleks
võimalikult palju hajutatud ja ühtlast valgust ning vältida tugevat ja otsest, mis tekitab
varje. Esiteks võib see põhjustada probleeme nii üle- ja alasäriga, muuta objekti koloriiti
ja varjata tekstuuri. Nii ei pruugi soovitud detailid peale jääda. Välklambi kasutamine ei
ole seega soovitatav. Väljas olles tähendab see aga seda, et pildistamisel tuleks eelistada
pilvist ilma või kunstlikult tekitatud varju. Samas kui on soov jäädvustada objekti
mingist spetsiifilisest aspektist, mis nõuab erilisi valgustingimusi, siis talitagu tegija
omal teadmisel.
Valgustasakaal võib olla veidi kõrgem reaalsest, sest siis tulevad detailid paremini välja,
mis aitab kaasa parema tekstuuri loomisele. Samas tuleb arvestada üle-, või alasäriga.
Eriti tuleb see probleem ilmsiks siis, kui ühele pildile satub kokku nii väga hele kui ka
tume värv.

1.4. Mõõtmine ja georefereerimine

Objekti juurde võib paigutada mingi eseme, mille mõõtmed on kindlalt teada. Näiteks
mõõdulatt, joonlaud või tollipulk. Pildistamise jooksul peab seda kindlasti hoidma
samas kohas, vältides selle

liigutamist. Juhuks kui peaks vaja minema, on pärast

Photoscanis võimalik nende abil välja arvutada objekti ruum- ja pindala ning mõõta
objekti või selle osa pikkust, kõrgust, laiust jne (Agisoft LLC 2013: 45-46). Siin peab
muidugi arvestama, et täpsete mõõtmiste eeltingimuseks on korralike fotode alusel
tehtud mudel.
Kui on kavas mudel georefereerida ehk viia objekti mõõtmed ja asukoht vastavusse
üldise koordinaatsüsteemiga, siis tuleks kasutada GPS-i või tahhümeetrit (Kjellmann
2012: 20). Tõsi, arheoloogiliste väljakaevamiste kontekstis ei pruugi esimene eriti täpne
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olla. Eelkõige mõtlen selle all tavatarbijale mõeldud seadmeid, mis sisaldavad GPS
vastuvõtjaid (telefonid, kaamerad, jne). Katsetasin koordinaatidega, mis olid salvestatud
kaamera GPS-i poolt, kuid mõõteviga jäi tavaliselt 3-5 meetri kanti, mis on
arheoloogiliste kaevamiste kontekstis liiga suur2. Et tahhümeetri andmetest kasu oleks,
tuleb kohad, kust mõõdeti, ka ära tähistada. Mugavuse ja selguse huvides peavad need
punktid (ingl. marker) olema fotodel selgelt näha. Kindlasti peab teadma punktide ja
koordinaatide vastavust. Järeltöötlusel käib nende ühitamine käsitsi ning vea korral on
võimalikke probleeme tülikas lahendada.
Kui käsil on mitme ning sarnase objekti pildistamine ja puudub võimalus või vajadus
fotosid arvutisse laadida, siis tasuks märkmed teha selle kohta, mida täpselt pildistati.
Näiteks enne objekti pildistamist teha silt, millele oleks märgitud vajalikud andmed ning
seejärel antud sildist pilt teha. See võte väldib võimalikku segadust hilisemal piltide
sorteerimisel. Samuti võib märkida pildistatud objektide järjekorra märkmikusse.

1.5. Näited

Piltidel olevad sinised ruudud näitavad kaamerate ja fotode asukohti (Lisa 1 ja 2).
Alustatud on kaugemalt, seejärel on ring ümber objekti tehtud lähemalt ning lõpuks on
pildistatud sisemist poolt. Iga objekt on erinev ning sellest lähtuvalt iga liikumisplaan
omamoodi.

Samas

jäävad

üldised

põhimõtted

kehtima.

Järgides

Photoscani

kasutusjuhendi õpetust, pildistasin neid nii pealt, keskelt ja vahepealt. Järgitud on
ülekatte nõuet, liikumistee on võimalikult kindel ja ühtne, ka hajutatud valgust on
piisavalt. Ainus viga, mida tegin, oli kaameral liiga suure ava kasutamine, mis väljendus
väikeses teravussügavuses. See tähendab, et osadel fotodel (eriti lähi- ja külgvaade)
polnud ese üleni terav. Kasutades suurt ava (näiteks f/4 või f/2,8), on terav objekt
esiplaanil ning tausta ala hägune ja suurem, samas väiksema ava korral (f/11, f/16) näib
pilt ühtlasemalt terav ([digi] Fotokool nr. 1 2008: 14).

2

http://www.oc.nps.edu/oc2902w/gps/gpsacc.html 27.03.2014
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2. MUDELI EHITAMINE
Selles peatükis ei hakka ma detailselt lahti kirjutama, kuidas mudelit teha, selleks on
olemas Agisoft Photoscani kasutusjuhend. Programmist on olemas kaks versiooni:
standard ja professional3. Kuna kasutasin viimast valikut, siis kirjutamisel lähtusin ka
sellele variandile mõeldud kasutusjuhendist. Agisoft Photoscan Professional on
võimalusterohke programm. Peamiselt kirjutasin funktsioonidest ja seadetest, mida mul
oli vaja antud mudeli ehitamise raames. Ma ei hakanud ka lahti seletama kõiki tehtud
toiminguid, seega soovitan parema arusaamise nimel lugeda paralleelselt selle
kirjatööga ka programmi kasutusjuhendit. Samuti püüan põhjendada, miks ma tegin
vastavaid valikuid.
Valikud põhinevad peamiselt iseseisval õppimisel ja katse-eksituse meetodi teel saadud
teadmistel. Mudeli tegemiseks on mitmeid mooduseid, seega minu poolt kirjeldatud
valikud on mõned võimalused mitme seast. Kui minu kirjatöö aitab kiiremini
programmi võimalusi tundma õppida või veelgi paremaid lahendusi leidma, on töö
eesmärk täidetud. Järgneva peatüki ülesehituses proovin järgida reaalset tegutsemise
järjekorda. Käesoleva töö mahu, teadmiste ja kogemuste puudumise tõttu ei kirjutanud
ma võimalustest, mis kaasneb GIS rakendusi kasutades.
Mudelid ehitasin Agisoft Photoscan Professionali abil, mis on tasuline ja soetatud
haridusasutustele mõeldud litsentsi alusel (Educational license). Eraldiseisev versioon
(Stand-alone license) on esimesest küll kallim (549$ ja 3499$), kuid selle litsentsiga

3

http://www.agisoft.ru/products/ (22.03.2014)
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võib programmi kasutada ka ärilistel eesmärkidel. Esimesega seda teha ei tohi 4. Üldiselt
on fotogrammeetria kasutusvaldkond lai, mis tähendab ka suurt kasutajate arvu. See
toob kaasa ka laia valiku tasulisi ja tasuta programme5.
Nõudmised ja vajadused on küll erinevad aga hea kvaliteediga mudelite jaoks läheb vaja
võimsat arvutit, selle jõudlus seab piirid projekti suurusele 6. Kui arvuti suudab vabalt
jooksutada kõige uuemaid ja ressursinõudlikumaid arvutimänge, siis sobib see ka
mudelite ehitamiseks. Kasutasin arheoloogia osakonnas olevat arvutit, mille põhilised
tehnilised parameetrid on järgmised:
•

operatsioonisüsteem: Windows 7 Enterprise 64-bit SP1

•

protsessor: Intel (R) Core (TM) i7-3770K CPU 3.50 GHz;

•

videokaart: Nvidia GeForce GTX 670;

•

muutmälu: 32 GB. Kuna tavaliselt määrab muutmälu suurus projekti
maksimaalse suuruse, siis on muutmälu piisav hulk mudelite ehitamise
kontekstis eriti tähtis6. See aga sugugi ei vähenda teiste komponentide võimsuse
olulisust;

•

mälumaht: 340 GB SSD + 1.8 TB.

2013. aasta suvel toimusid Kose kirikuaias väljakaevamised 7. Seal tehtud fotode põhjal
ehitasin mudelid (kasutasin ka teisi mudeleid, Lisa 1 ja 2). See materjal sai valitud
mitmel põhjusel. Plaan oli otsida lahendusi, et saaks kuvada ühel väljakaevamisel tehtud
mudeleid, mille omavahelised ruumilised suhted oleks samad, mis reaalsetel objektidel.
See ettevõtmine hõlmas ka georefereerimist, ilma selleta oleks idee kaotanud suure osa
oma väärtusest.

4
5
6
7

http://www.agisoft.ru/products/photoscan/professional/buy/educational/ (22.03.2014)
http://en.wikipedia.org/wiki/Photogrammetry (21.03.2014)
http://www.agisoft.ru/wiki/PhotoScan/Tips_and_Tricks#Recommended_Hardware (22.03.2014)
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&mtab=coordination&id=14
(30.04.2014)
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Pildid tehti siis, kui fotogrammeetria alast kogemust oli veel vähe ning selle meetodi
kasutamine kuulus veel katsetamise järku. Sellest tulenevalt ei vasta mõned fotoseeriad
meetodi nõudmistele. Siinkohal muutus piltide hoolikas valik ja töötlemine väga
oluliseks. Sellest kõigest tuleneb ka materjali valiku põhjendus: väljakutse. Toormaterjal
polnud täiuslik ning ega paremat valikut mul polnudki. Samas saab vigadest õppida
palju rohkem kui kordaläinud asjast.
Tekstis nimetatakse programmi funktsioone, mis on inglise keeles. Kui mingit mõistet
esineb tihedamini, siis nende puhul kasutasin eestikeelset tõlget. Mõisteid, mida
tarvitasin vähem, ma ei tõlkinud. Originaalsõnade kasutamine muudab teksti
kohmakaks ning sujuvus saab kannatada. Seepärast märkisin ära sagedamini
kasutatavad sõnad, mida kavatsen edaspidi tõlkes või mugandatud versioonis esitada:
•

batch process – hulgitöötlemine;

•

chunk – plokk;

•

align – joondamine, ühitamine;

•

sparse cloud – hõre punktipilv;

•

dense cloud – tihe punktipilv;

•

mesh – võrestik;

•

texture – tekstuur;

•

mask – maskimine (tegevus), mask;

•

marker - marker

•

Agisoft Photoscan Professional – programm, Photoscan;

•

objekt, mida pildistati mudeli tarvis - objekt
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2.1. Piltide sorteerimine
Peale pildistamist ja fotode arvutisse laadimist peab nad ka ära sorteerima. Mis moodi,
see olgu iga kasutaja otsustada, kuid siinkirjutaja on nad jaganud järgneval viisil: kui
pildistatud on eri objekte ja ka pikema aja jooksul, siis iga kuupäeva jaoks on oma
kaust, kus on sellel päeval tehtud pildid. Need on omakorda jaotatud sisu teema järgi
(iga objekt eraldi).
Järgnevalt tuleb vigased pildid välja sorteerida. Oskus neid ära tunda ja vastavalt
tegutseda tuleb töötamise käigus. Rusikareegel võiks olla selline, et erilist tähelepanu
peab pöörama piltidele, mis on võrreldes teistega mingi omaduse poolest n-ö normist
väljas. Eelduseks on muidugi see, et ülejäänud on meetodi seisukohast õnnestunud.
Detailid, mida kontrollida:
•

pilt või sellel olev objekt on terav;

•

ala- või ülesäritatud pildid on ebasobivad;

•

üksikud pildid, mis on võrreldes teistega tehtud liiga kaugelt, lähedalt või
„eksootilise“ nurga alt.

Kui on soov ebasobivad eksemplarid alles jätta, siis võib nad ikka programmi
eksportida. Nii on olemas hea ülevaade kõikidest failidest. Lisaks saab nende
kasutusega manipuleerida ka programmis endas (Agisoft LLC 2013: 9). Korrastatud
failidega avaneb parem ülevaade ja mõnede tegevuste läbiviimisel on see ka suureks
abiks kui mitte vältimatuks tingimuseks. Kuna programm opereerib originaalfotodega ja
nendega seotud andmetega (EXIF), siis ei tohi neid ka eelnevalt töödelda (Ibid: 6).
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2.2. Mudeli ehitus
Avades programmi, tuleb importida fotod, mille põhjal koostatakse mudel. Siinkohal on
väljend „import“ veidi eksitava tähendusega. Hoolimata kasutajaliidese loogikast, fotod
mida tahetakse kasutada, esialgu ainult märgistatakse. Programmi laaditakse nad hiljem
vastavateks toiminguteks (Agisoft LLC 2013: 8). Tingimustest sõltuvalt on kaks valikut,
kas jätta pildid ühte plokki või jagada mitmesse. Kui on kavas ehitada mudel, mille sisu
piirneb ühe objektiga, siis ei pea neid tavaliselt ära jaotama. Samas, kui pilte on rohkem
(ca 100 ja enam), siis on soovitatav nad ära jagada mitmeks eri plokiks, sest mõnikord
ei suuda programm korraga kõikidest piltidest korrektset mudelit luua (Ibid: 23).
Rõhutan, et eelmainitud number on soovituslik, kõik sõltub vajadustest, eelistustest ja
asjaoludest.
Kuidas peaks pilte plokkidesse jagada? Olen teinud nii, et iga grupp sisaldab pilte
objekti eri osadest. Näiteks esimeses on mingi müüri läänekülg, teises idakülg,
kolmandas ahju jäänused ning neljandas kaugemalt võetud üldpildid. Plokid asetsevad
workspace paneelil, seal saab neid seadistada ja muuta. Iga osaga saab eraldi tegeleda
ning hiljem vajadusel kokku liita (Agisoft LLC 2013: 23).
Kui peab ehitama mitut mudelit, siis võib nad koondada ühe projektifaili alla, jaotudes
ise eri plokkidesse. Nii on nad kõik kompaktselt koos, samuti ei pea mitut programmi
korraga lahti hoidma. Ühe projektifaili alla võib koondada nii terviklikke kui ka
üksikosadeks jaotatud mudeleid (Agisoft LLC 2013: 23). Plokkide puhul saab edukalt
kasutada hulgitöötlemise funktsiooni, mis võimaldab korraga rakendada teatud
ülesandeid. Nii ei pea iga mudeliga eraldi tegelema. Kuna nende ehitamine on tavaliselt
ajamahukas tegevus, siis aitab eelmainitud funktsioon ka aega paremini planeerida.
Ise kasutasin varianti, kus koondasin kõik pildid/mudelid ühe projektifaili alla. Kokku
tuli umbes 75 plokki (ehk 75 mudelit), millest mõned osutusid kasutuskõlbmatuks.
Importisin ka vigased pildid, mida ma ei kasutanud. Põhjus oli nimelt selles, et nii
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tekkis mul failidest parem ülevaade ning võimalikud segadused teemal, kas kõik on
alles ja ära jaotatud, kadusid. Pealegi sain sobimatute piltide kasutuse programmil ära
keelata. Kuna hallatavate failide hulk oli suur (ca. 1600 fotot), siis hajameelsusest
tingitud vigade hulk, olgu need siis sorteerimisel, töötlemisel või millelgi muul, võis
olla suurem.
Kui pildid on ära jaotatud, tasub nad uuesti kriitilise pilguga üle vaadata. Tingimused on
samad, mis ennegi. Tuleb arvestada, et piltide kontrollimine ning töötlemine võib palju
aega võtta. Tegin järgmisi asju:
•

maskisin kaevandi servad ning muu ümbritseva keskkonna, mis polnud olulised
(Pilt 1). Siinkohal mul seda probleemi ette ei tulnud, kuid välistada tuleks ka
need alad, mis on ebateravad, muidu kandub see edasi tekstuurile;

•

esimese töötlemise korral ma ei pannud tähele, et paljud esemed (numbrimärgid,
mõõtelint, mõõdulatt, kompass) olid pildistamise ajal ümber paigutatud (Pilt 1).
Selliste vigade sissejätmine tekitab „müra“ ja moonutusi, mis tuleb täpsusele
kahjuks. Seega olin sunnitud kõik pildid veel teist korda üle kontrollima ja
töötlema.

Pilt 1. Maskitud foto, kus tumehallide aladega Photoscan ei arvesta. Foto on tehtud
Raido Roogi poolt.
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Mask funktsiooni abil saab pildil märkida alad, millega programm edaspidi ei arvesta
(Agisoft LLC 2013: 28) (Pilt 1). Üldnimetuse all on tegelikult erinevad tööriistad, mis
täidavad sisuliselt sama rolli erineval moel. Vastavad valikud asuvad tööriistaribal ning
photo rippmenüüs (Ibid: 31).
Kui vajalikud ettevalmistused on tehtud, siis võib panna programmi mudelit ehitama.
On olemas 4 neli üldist etappi, kus iga eelnev on järgnevale aluseks:
•

piltide algne joondamine, mille tulemusel koostatakse hõre punktipilv;

•

tiheda punktipilve ehitamine;

•

võrestiku ehitamine;

•

tekstuuri ehk fotode pealekandmine võrestikule.

Need operatsioonid toimuvad automaatselt, kus iga etappi saab läbi viia erinevaid
seadeid kasutades. Mõned neist on optimiseeritud teatud kasutusalasid silmas pidades.
Näiteks aerofotograafia ning suuremate mudelite iseärasuste jaoks on oma seaded ja
parameetrid.

2.2.1. Punktipilve ehitus

Suure tõenäosusega ei ole mudelid kohe sellised nagu tarvis, seega peab olema valmis
katsetamiseks. Kui on soov kasutada mudeli ehitamisel kõrgemaid kvaliteedisätteid,
mille arvutamine on mahukam nii ajaliselt kui ka ressursside kasutuselt, siis tasub
eelnevalt proovida madalamaid seadeid. Seega saab kiiremini aimu, mida oodata. Samas
soovitan lõpliku mudeli ehitamisel kasutada nii kõrgeid seadeid kui arvuti jõudlus
lubab. Mida kvaliteetsem lõpptulemus, seda parem. Kui fotod sai korraga ära
kontrollitud ning vajadusel ka korrigeeritud, kasutasin hulgitöötluse funktsiooni, et
kõikide plokkide fotod joondada. Seaded, mida saab muuta, on järgmised:
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•

accuracy - kui on soov kiiresti kontrollida, kas mudel vastab ootustele, siis võib
kasutada low valikut. Kui toimub lõplik ehitamine, siis soovitan kasutada high
sätet. Viimase abil määrab programm kaamera asukohad üksteise suhtes palju
täpsemini kui esimeses;

•

pair preselection - kasutasin generic valikut, kuna kasutatud kaameral polnud
GPS-i, millega oleks salvestatud seadme asukoht pildistamise hetkel. Kui see
võimalus on olemas, võib katsetada ground control valikuga;

•

point limit - valisin vaikimisi sätte ehk seda mida programm mulle esmaselt
pakkus (4000 punkti);

•

constrain features by mask - kuna eelnevalt sai mask funktsiooni abil märgitud
alad, kust programm ühiseid punkte ei otsi, siis linnukese panemine valiku ette
jätab kasutaja sätitud piirangud kehtima.

Niisiis, kui programm on koostanud hõreda punktipilve (Pilt 2), võib kontrollida ja teha
järgmisi asju:
•

punktipilve ülesehitus vastab piltide sisule;

•

kõik pildid on programmi poolt ära kasutatud;

•

bounding box ümbritseb ainult vajalikku pinda. Kui see haarab suuremat ala kui
vaja, siis võib selle väiksemaks teha. Mis välja jääb, sellega programm enam ei
arvesta;

•

kui on plaan hõredale punktipilvele võrestik ehitada, peab mudelit puhastama
valesti asetsevatest punktidest ning kustutama ära ebavajalikud osad. Sama
kehtib ka tiheda punktipilve puhul. Nendeks puhkudeks on mõeldud järgmised
tööriistad: gradual-, rectangle-, circle-, free-form-, delete- ja crop selection.
Hõre punktipilv representeerib piltide joondamise tulemust ning ei ole otseselt
seotud edasiste protseduuridega, välja arvatud siis kui sellele võrestik peale
ehitada (Agisoft LLC 2013. IV). Sellest tulenevalt ei ole vaja seda puhastada ja
töödelda kui kavas on ehitada ka tihe punktipilv.
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Pilt 2. Hõre punktipilv. Ekraanitõmmis ja mudel on tehtud töö autori poolt.

Aga mida teha siis kui punktipilves on silmnähtavad vead sees. Siinkohal ei ole head ja
universaalset lahendust ning põhiliselt leitakse see katse-eksituse meetodil. Mind on
aidanud järgmised võtted:
•

kui kasutatud on maskimist, siis võib need seaded tühistada. Mõte on selles, et
programm võib leida rohkem ühiseid punkte kui enne ning seeläbi võivad ka
vead mudelis leevenduda/kaduda. Selleks on kaks moodust:
•

joondada fotod uuesti ning seadete aknas eemaldada linnuke constrain
features by mask valikult;

•

kustutada maskitud alad, nii et programm otsib ühiseid punkte kogu pildi
ulatuses. Kui muudatused on salvestatud, siis ei saa neid enam taastada.
Maskide eemaldamiseks on kaks võimalust:
•

reset mask tööriist võimaldab piirangud kustutada igalt pildilt
eraldi;

•

workspace paneelil saab vastaval plokil paremklikki tehes remove
valiku alt kustutada ära kõik maskid. Selle alt saab ka muid asju
korraga eemaldada;
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piltide plokkidesse jagamine ning hiljem kokku liitmine. See võib aidata siis kui

•

faile on palju;
realingment – markerite ja nende koordinaatide abil saab manuaalselt määrata

•

üksiku foto asukoha teiste suhtes (Agisoft LLC 2013: 10).
Punktipilves olevad vead näitavad tavaliselt, et probleem on pildistamise metoodikas.
Sellele viitab ka olukord, kui programm on osad pildid kasutusest välja jätnud, sest ta ei
oska nende asukohta kindlaks määrata. Tehtud vigu saab mingil määral leevendada aga
mitte ära kaotada. Välistatud pole ka see, et tulemus muutub hoopis hullemaks. Seega
on õige metoodikaga pildistamine äärmiselt oluline.
Aga kui tulemus on rahuldav, siis hargneb jällegi uus valikute rada. Tegevuste järjekord
võib varieeruda, seega kirjutan enda valikutest ja põhjendan neid. Alates Photoscani
1.0.0 versioonist saab lisaks hõredale punktipilvele ehitada ka tiheda versiooni (Agisoft
LLC 2013: 11). Üldiselt seisneb erinevus nende kahe vahel selles, et viimases on
kordades rohkem punkte kui esimeses, mistõttu annab tihedam punktipilv juba päris hea
aimduse sellest, milline on lõpptulemus (Pilt 3). Võib tekkida küsimus, et kas ehitada
võrestik tiheda punktipilve või hõreda põhjale. Ise olen alati valinud esimese. Selle
kasuks on mitu põhjust:
•

võimalik on luua täpsem ja detailsem rekonstruktsioon;

•

hea aja ning kvaliteedi suhe. Isegi nõrgemaid sätteid kasutades tuleb tihedale
punktipilvele ehitatud võrestik detailsem kui hõredale.

Kose kirikuaia mudelitega tegeledes valisin tihedat punktipilve ehitades järgmised
seaded:
•

quality - valisin ultra high kvaliteedisätte;

•

depth filtering - valisin mild seade, mille algoritmid arvestavad väikeste
detailidega;
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•

reuse depth maps – kuna see valik ei olnud aktiivne, siis ei saanud ma seda
muuta (linnuke oli puudu).

Pilt 3. Tihe punktipilv. Ekraanitõmmis ja mudel on tehtud töö autori poolt.

Ma ei katsetanud madalamate seadetega, sest teadsin juba hõreda punktipilve põhjal,
mida oodata. Oma kogemustest lähtuvalt on see etapp ajaliselt ja arvutiressursside
kasutuse poolest kõige suurem. Kõigi etappide puhul, kui kasutasin hulgitöötluse
funktsiooni, panin arvuti mudeleid ehitama õhtul, et nad hommikuks või keskpäevaks
valmis saaksid. Kui see valmis sai, kontrollisin tulemusi, et mingeid visuaalseid vigu ei
esineks. Võimalusel parandasin nad ära. Kui see ei õnnestunud, siis jätsin nad kõrvale
ega tegelenud nendega edasi.

2.2.2. Võrestiku ehitus

Kui eelnevad etapid on edukalt läbitud, saab punktipilvele võrestiku ehitada. Build
mesh dialoogiaknas avanevad järgnevad valikud:
•

surface type – valisin alati arbitrary, sest height field säte on mõeldud
aerofotograafia rakendusteks;
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•

source data – kuna soovisin saada võimalikult kvaliteetset tulemust, siis valisin
aluseks tiheda punktipilve. Hõredale ehitades väheneb võrestiku detailsus
oluliselt. Ainult tekstuuri pealekandmine muudab selle kasutatavaks ning sedagi
ainult presenteerimise kontekstis;

•

polygon count – valisin high sätte. Programm pakub automaatselt välja
optimaalse hulknurkade (polygon) arvu iga valiku juures. Varasemates
versioonides pidi neid manuaalselt määrama, mistõttu oli kõige soodsama
lahenduse leidmine tülikas;

•

interpolation – kasutasin enabled (default) valikut. Kuigi kasutusjuhend
soovitab suurema täpsuse jaoks valida disabled (Agisoft LLC 2013: 12), siis
selle seadega ehitatud võrestikule ei õnnestunud mul tekstuuri peale kanda, sest
programm jooksis kokku;

•

point classes – kuna ma ei jaganud tihedat punktipilve eri klasside alla, siis jäi
mulle ainult vaikevalik all.

Pilt 4. Shaded mudel.
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Pilt 5. Solid mudel.

Pilt 6. Wireframe mudel. Ekraanitõmmised ja mudelid on tehtud töö autori poolt.

Peale seda etappi saab mudelit vaadata kolmel kujul: shaded, solid, wireframe (Pilt 4, 5
ja 6). Minu hinnangul on shaded sättega mudelit kõige parem puhastada selle liigsetest
osadest. Ettekujutus lõpptulemusest on päris hea ning töötlemine on sujuvam ja kiirem
võrreldes tiheda punktipilvega ja tekstuuriga mudeliga.
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2.2.3. Tekstuuri ehitus
Selle etapiga antakse mudeli väljanägemisele viimane lihv. Isegi kui võrestik ei ole nii
detailne võrreldes pildistatavaga reaalsuses, siis tekstuuri pealekandmine varjab edukalt
need puudujäägid ära (aga ei kaota neid). Kuna selle töö raames on mudel mõeldud
eelkõige vaatamise jaoks, siis on see etapp vältimatu. Ühtlasi tasub meeles pidada, et
kui pildil on ebateravaid alasid ja need pole maskitud, jäävad need tekstuurile. Ka siin
pakub programm laia valiku seadeid, millest olen kasutanud ainult üksikuid.
Rohkemaks polnud lihtsalt vajadust. Kose kirikuaia mudeleid ehitades kasutasin
järgmisi valikuid:
•

mapping mode - kasutasin ainult generic sätet, mis on ka vaikevalikuks. Kuna
olen selle tehtud tulemustega rahul, siis polnud ka erilist põhjust ülejäänuid
proovida;

•

blending mode - kasutasin peamiselt average ja mosaic sätteid. Valikuid olen ma
teinud väljanägemise põhjal ehk milline tundub kõige tõepärasem;

•

texture size/count – suuruse/resolutsiooni (size) olen jätnud tavaliselt 8000
juurde (või madalam) ning kordaja (count) 1 peale. Selleks on mitmeid
põhjuseid:
•

kui eksportida suurema resolutsiooniga mudel PDF formaati, ei kuva
Adobe Acrobat/Reader tekstuuri ehk piltlikult öeldes pole mudelit lihtsalt
näha. Sama käib ka MeshLabi kohta;

•

kui panna kordaja arv suuremaks kui 1, ei suuda arvuti mudelit enam
sujuvalt kuvada, teisisõnu, töö muutub väga ebamugavaks. See kehtib nii
Photoscani kui ka PDF formaadi puhul;

•

enable color correction – ei ole seda tavaliselt kasutanud, sest senise kogemuse
järgi ei muuda see mudelit kuidagi paremaks ega ka halvemaks. Kasutusjuhendi
järgi on sellest valikust kasu siis, kui piltidel on probleem üle- või alasäritusega.
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Pilt 7. Tekstuuriga mudel. Ekraanitõmmis ja mudel on tehtud töö autori poolt.

Peale seda etappi on mudel presenteerimiseks ja lihtsalt vaatamiseks valmis (Pilt 7). Ka
siin saab mudelile teha täiendavaid kärpeid, eriti siis kui probleemiks on väikesed
detailid. Tekstuuriga mudeli eraldusvõime on ju tunduvalt suurem kui näiteks shaded
sättega võrestik. Õnnestunud tulemuse märkideks on võrestiku hea detailsus, selge
tekstuur ning üldiselt igasuguste vigade ja anomaaliate puudumine. Ühesõnaga, mudel
on võimalikult reaalne ja sarnane originaalile.

2.2.4. Georefereerimine

Kui mudel siduda koordinaatsüsteemiga, siis antakse talle viimases nii mõõtmed ja
asukoht. Sellega avanevad uued võimalused nagu näiteks mudeli pindala ja mahu
määramine, töötlemisvõimalused GIS programmides ja digitaalse kõrgusmudeli
eksportimine (Agisoft LLC 2013: 38). Minul läks seda vaja ainult üheks eesmärgiks:
kuvada ühe väljakaevamise alla kuuluvaid mudeleid samaaegselt koos omavaheliste
ruumiliste suhetega. Piltlikult väljendudes tähendab see seda, et arvuti kuvarile vaadates
asetsevad mudelid teineteise suhtes samamoodi nagu vastavad objektid reaalsuses.
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Programmis on see toiming võimalikult lihtsaks tehtud, samas on kõiksuguste
probleemide tekkimine tõenäoline ning nende lahendamine tülikas ja aeganõudev.
Tavaliselt on see tingitud vähestest kogemustest. Hoolimata kartustest olid valitud
mudelid kasutatavad ning probleeme üldiselt ei tekkinud. Leiud mõõdeti sisse
täppis-GPS-i ja tahhümeetriga, seega olid markerite jaoks vajaminevad koordinaadid
olemas. Markerite asetamine ja georefereerimine toimus järgmiselt:
•

valisin 8 sobivat mudelit. Peamiseks kriteeriumiks oli hea visuaalne kvaliteet.
Mudelilt valisin omakorda skeleti (või mitu), mille luud olid hästi eristatavad ja
selgelt mõistetavas positsioonis;

•

paralleelselt otsisin dokumentatsioonist, kus oli info luustike kohta, kohase
kordinaatpunkti. Sobivaks kvalifitseerus punkt, mille asukoht mudelil oli selgelt
arusaadav. S.t, kui koordinaatpunkt oli võetud kohast, kus minu silmis olid luud
segamini ja/või halvasti nähtavad ja eristatavad, siis seda punkti ma ei
kasutanud. Näide: dokumentatsioonis oli kordinaatpunkt võetud näiteks käelaba
juurest ja kui reaalsuses asetses see kuskil rinnakorvi juures, siis minu jaoks olid
need luud piisavalt segamini, et seda kordinaatpunkti mitte kasutada (vt Pilt 7).
Leides keskmiselt 3-5 sobivat punkti, märgistasin mudelil need kohad
markeritega, seejuures nimetades neid sama numbriga, mis dokumentatsiooniski.
Markerid on eelnevatel piltidel märgitud siniste lipukestega;

•

kui sobivad markerid olid paigutatud, importisin ground control paneelilt import
valiku kaudu TXT formaadis tekstifaili, mis sisaldas kõiki kaevamistel võetud
kordinaatpunkte. Kui vastav tekstifail on korrektselt vormistatud, oskab
programm automaatselt vastavad koordinaadid ja markerid ühitada;

•

nüüd kui markeritele on määratud koordinaadid, tuleb ground control paneelil,
settings dialoogikastis sätestada sobiv koordinaatsüsteem [antud juhul Estonian
Coordinate System of 1997 (EPSG:3301)] ning vajadusel ka muud parameetrid
(Agisoft LLC 2013: 42). Nii saabki mudel georefereeritud;
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•

olles eelnevad etapid edukalt läbinud, kasutasin optimization funktsiooni, mis
ühtlustab erinevate lähteandmete koostoimet, vähendades seeläbi vigu mudeli
struktuuris (Agisoft LLC 2013: 43-44). Peale seda võivad välja tulla erinevad
vead, mis on tavaliselt tingitud järgmistest asjaoludest:
•

kehvast pildistamismetoodikast tulenevad pildid ja/või mudelid;

•

ebatäpselt asetsevad markerid ja/või neile antud valed koordinaadid;

•

koordinaadid on ise mingil põhjusel vigased.

Optimization funktsiooni kasutamise järel jääb alles ainult hõre punktipilv, mistõttu
peab nüüdseks georefereeritud mudelit uuesti ehitama hakkama. Siinkohal osutub
kasulikuks jällegi hulgitöötluse funktsioon. Automaatselt saab ehitama panna tiheda
punktipilve, võrestiku ja tekstuuri. Kui mudelid olid lõplikult valmis, eksportisin nad
sobivasse failiformaati, nii et nad oleksid MeshLabis kasutatavad. Export model
dialoogikastides tegin järgmised valikud:
•

andsin failile nime, määrasin ta sobivasse kausta ning väljundformaadiks valisin
OBJ.

•

coordinate system - kuna koordinaatpunktid olid üles võetud Estonian
Coordinate System of 1997 (EPSG:3301) süsteemis, siis valisin selle ka siin.
Katsetamise mõttes eksportisin mudeleid ka teistes koordinaatsüsteemides, kuid
neid MeshLab lihtsalt ei kuvanud;

•

shift – algul tekitas palju arusaamatust olukord, kus OBJ formaadis mudel ei
avanenud MeshLabis korrektselt. Küsides nõu Agisofti internetifoorumist, sain
teada, et mõned 3D töötlusprogrammid (k.a MeshLab) ei suuda korrektselt
kuvada georefereeritud mudeleid, mis on UTM (Universal Transverse Mercator)
süsteemis ning mille koordinaadid on väga täpselt määratud.
Praktikas nägi see välja nii, et kui ühel koordinaadil oli X 566674.455; Y
6561659.412 ja Z 54.163, teisel koordinaadil X 566674.918; Y 6561659.837 ja
Z 54.113, kolmandal koordinaadil X 566676.33; Y 6561660.926 ja Z 54.321, siis
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shift lahtritesse sisestasin numbrid (X) 566670; (Y) 6561600; (Z) 54. Seega
märkisin need numbrid, mis olid kõikidele koordinaatidele ühised;
•

ülejäänud seaded ja valikud jätsin ma samaks.

Kui mudelid olid eksporditud sobivasse formaati, sain neid avada ka MeshLabis. Sellest
aga lähemalt järgmises peatükis. Üldiselt soovitan mudeli ehitamisel kasutada nii
kõrgeid kvaliteedisätteid kui arvuti parameetrid lubavad. Kui on vaja tagasihoidlikumate
näitajatega mudelit, saab selle puhul teha originaalfailist koopia. Mudeli kvaliteedi
vähendamine on palju kiirem kui uue ehitamine.
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3. PRESENTEERIMINE
Kui mudel on valmis peavad eksisteerima ka võimalused selle presenteerimiseks,
vaatamiseks ja redigeerimiseks. Ilma selleta kaotab ta väärtuse. Seetõttu on see teema
töö seisukohast väga oluline. Otsustasin uurida ja proovida erinevaid variante ning
hindamise lihtsustamiseks koostasin loendi omadustest, mis peaksid vastavatel
programmidel olema:
•

tasuta;

•

lihtne kasutada või siis vähemalt vähe eriteadmisi nõudev kasutusloogika;

•

erinevad võimalused ja seaded mudeli uurimiseks ning kasutamiseks;

•

võimalikult väike kvaliteedikadu. võrdlusmaterjalina kasutan originaalfaili, mis
on avatud Photoscanis;

•

võimalus kasutada ka vanemates ja aeglasemates arvutites;

•

Oskusteabe ja kasutajaskonna olemasolu. Juhuks kui tekivad probleemid, saab
internetis abi otsida;

•

saab kasutada eri operatsioonisüsteemides.

Püüdsin neid omadusi järjestada tähtsuse järjekorras, samas ei ole see pingerida
muutumatu. Ma ei leidnud ühtegi programmi, mis oleks vastanud kõikidele nendele
nõudmistele, kuid igaüks täidab mõnesid neist, moodustades justkui oma niši. Selle
kirjatöö suunitluse tõttu andsin hinnangu tavakasutaja pilgu läbi. See tähendab, et ma ei
süvenenud programmi ega selle meetodi tööpõhimõtetesse. Olin huvitatud sellest, et
ülesanded saaksid sooritatud võimalikult vähese vaevaga. Koostades selle ülevaate,
lähtusin peamiselt oma kogemustest ning vähem teabest mida leidsin internetist ja

kirjanduse hulgast. Probleem millega peab paratamatult arvestama, on andmete säilivus.
Failiformaadid, programmid ja nende standardid on pidevas muutumises. Fail, mis
avanes ja töötas korrektselt näiteks viis aastat tagasi, ei pruugi seda praegu teha.
Tehnoloogia uuendustega tuleb kursis olla ja vajadusel ka nendega kaasa minna.

3.1. Sketchfab

Sketchfab sobib eelkõige siis kui eesmärgiks on lihtsalt presenteerimine. Kuna tegemist
on internetipõhise teenusega, ei saa seda kasutada seal, kus puudub internet. Selleks
puhuks on teisi alternatiive.
Plussid:
•

tasuta. Võimalused on küll piiratud, aga kui nõudmised liiga suured pole, saab
hakkama. Tasulised paketid pakuvad rohkem valikuid8;

•

lihtne kasutajaliides. Mudelit saab veebilehele üles laadida nii manuaalselt kui
ka otse Photoscani programmist. Leht toetab mitmeid eri formaate ning üldine
kasutusloogika on lihtne ja mugav8;

•

mudeleid on võimalik kergesti jagada (lingi kaudu) ning kuvada ka teisetel
veebilehtedel läbi integreerimise (embed);

•

mudeli detailsus ja tekstuuri kvaliteet säilib, kuigi mõningane fotorealistlikkus
kaob;

•

mudeli väljanägemist saab muuta, lisades talle erinevaid efekte.

Lisaks Sketcfabile saab Photoscanist mudeleid otse üles laadida ka Verold
veebikeskkonda (Agisoft LLC 2013: 21). Kuna ma seda järele ei proovinud, siis
puuduvad ka kogemused selle teenusepakkujaga.

8

https://sketchfab.com/plans (21.03.2014)
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Miinused:
•

kohati sattusin probleemi otsa, kus üleslaetud mudel oli vigane. Täpset lahendust
ma sellele ei leidnuki. Failiformaat oli sobiv ning suurus lubatud piirides. Ühel
juhul aitas mudeli manuaalselt üleslaadimine, kuid mõnikord ei töötanud ka see
ning asi jäigi üleslaadimata. Samuti ei leidnud ma internetist teavet selle
probleemi kohta, kuigi siinkohal võis olla määravaks teguriks oskamatus otsida
infot teatud märksõnade kaudu.

3.2. PDF formaat

Siinsest loetelust on mudeli eksportimine PDF vormingusse vast kõige lihtsam. See
formaat on väga levinud ning redigeerimiseks, loomiseks ja vaatamiseks on mitmeid
programme eri operatsioonisüsteemides9. See aga ei tähenda, et kõik PDF faile esitavad
rakendused suudaksid kuvada selles olevaid 3D mudeleid. Programme, mis seda
suudavad, on mitmeid, aga peale põgusat uurimist sai valituks Adobe Reader/Acrobat.
Plussid:
•

failivorming ja Adobe Reader/Acrobat on küllaltki levinud. See tähendab, et
presenteerimine peaks olema küllaltki mugav ja probleemivaba, sest väga
paljudes arvutites on see programm juba olemas;

•

Adobe Reader on tasuta saadaval;

•

interaktiivsus. Mudeleid saab samas failis kuvada koos tekstiga. Kui seda
võimalust targalt kasutada, muutub kirjutise sisu ülevaatlikumaks ja kergemini
mõistetavaks. Seda eriti arheoloogia kontekstis.

Miinused:
•

üldine kehv detailsus ja väljanägemine. PDF formaadis mudelite tekstuuri
eraldusvõime näis originaaliga võrreldes olevat shaded tasemel. See tähendab
seda, et Photoscaniga võrreldavat tekstuuri PDF mudelil polnud. Sama käib ka

9

http://duff-johnson.com/2014/02/17/the-8-most-popular-document-formats-on-the-web/ (21.03.2014)
ja http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software (21.03.2014)
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mudelite detailsuse kohta, mis tundus originaaliga võrreldes kehvem. Põhjust ja
lahendust ma ei leidnud;
•

kuigi Adobe Reader on tasuta saadaval ka GNU/Linuxi distributsioonidele10, ei
õnnestunud mul enda arvutis, milles jookseb Fedora distributsioon, PDF failis
olevat mudelit kuvada.

•

Iroonilisel kombel ei saanud ma tarkvaraliste probleemide tõttu PDF mudelit
tekstifailis kuvada (nii ODT ja DOCX formaadis). See kehtis nii LibreOffice kui
ma Microsoft Wordi puhul. Esimese puhul ei näidanud ta mudelit siis kui ma
olin kogu tekstifaili üldiselt PDF formaadi eksportinud.

Mõnikord kui eksportisin Photoscanist mudeli PDF vormingusse, puudus sealt tekstuur
ja värvid täielikult. Katsetades avastasin, et sobiv tekstuuri suurus on 8000 ja vähem.
Leian, et kasutamise sujuvust ja mudeli väljanägemist arvestades ei ole PDF formaat
sugugi parim valik. Temaga on küll mugav töötada, sest 3D mudeleid kuvada suutev
Adobe Acrobat/Reader on väga levinud programm, aga võrreldes PDF ja OBJ mudeleid,
on viimane minu arvates parem. PDF formaadi puhul soovitatakse võrestiku
hulknurkade arvu hoida vahemikus 100 000 – 200 000, see peaks tagama sujuva esituse
kõigil arvutitel (Agisoft LLC 2013: 36). Seda hulka saab määrata kahel viisil:
•

kasutades decimate mesh funktsiooni (Ibid: 36);

•

võrestiku ehitamise dialoogiboksis määratakse arvu manuaalselt polygon count
lahtris, kus custom valiku järel saab sisestada soovitud numbri (Ibid: 12);

Võrestiku hulknurkade arvu määramisel on oluline ka see, kui võimsas arvutis mudelit
vaadatakse. Arheoloogia kabinetis olevas raalis polnud mingit probleemi kuvada
mudelit, mille hulknurkade arv ulatus üle 4 miljonini. Minu isiklikus sülearvutis oleks
see olnud võimatu, juba 600 000 hulknurgaga mudelit oli väga ebamugav vaadata.
Seega, nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software#Unix_and_Linux (24.03.2014)
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3.3. MeshLab ja muud
Kasutuskogemus MeshLabiga jäi väikeseks, kuigi sellel oli tähtis osa eemärkides, mille
püstitasin käesolevas proseminaritöös. Kasutasin seda ainult mudelite kuvamiseks ning
sisuliselt tähendas see ainult varasemalt valminud OBJ formaadis failide kuvamist.
Kuna mudelid said ka georefereeritud, siis olid ruumilised suhted nende vahel
enam-vähem samad, mis reaalsuses. Siiski esines mõõtevigu, mis väljendus selles, et
virtuaalne pool oli reaalse suhtes veidi nihkunud. Viga ei olnud suur, kuigi visuaalselt
häiriv. Seda ei saa programmide süüks lugeda. Pigem võisid põhjused olla kehvas
pildistamismetoodikas,

markerite

paigutamise

ebatäpsuses

ning

võib-olla

ka

koordinaatpunktide võtmisel tekkinud mõõtevigades. Seega sõltub lõpptulemus
enamasti tegija enda oskustest. Kuna ma kasutasin MeshLabi vähe, siis ma ei osanud
teda põhjalikumalt hinnata. Mõned lihtsamad järeldused siiski tegin.
Plussid:
•

tasuta11. Kui olen (tasulise) Photoscani abil teinud sobivad mudelid valmis, siis
saan nad saata isikule, kes on nendest mudelitest huvitatud. Eeldusteks on
MeshLabi olemasolu arvutis ja selle algeline kasutamisoskus;

•

erinevad võimalused ja seaded mudeli uurimiseks ning kasutamiseks. Isegi kui
puudub vajadus eri funktsioonide järele, võivad nad tulevikus kasulikuks
osutuda. Selleks peab aga programmi põhjalikumalt tundma õppima;

•

võimalikult väike kvaliteedikadu. Ise katsetades ei leidnud ma mingeid
puudujääke. Mudel nägi sama hea välja kui Photoscanis;

•

saab kasutada eri operatsioonisüsteemides11. Erinevalt PDF failidest sain ma
MeshLabis OBJ formaadis mudeleid vaadata ilma probleemideta;

•

oskusteabe ja kasutajaskonna olemasolu piisaval hulgal. Kuna MeshLab on
populaarne ja laialt kasutatav programm, siis ei tohiks infopuudus suur probleem
olla. (Ibid 2014) Pigem on piiravaks teguriks oskamatus teavet otsida. Seda on
eriti tunda alguses, õppimise faasis.

11 http://en.wikipedia.org/wiki/MeshLab (21.03.2014)
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Miinused:
•

kuna tegu on vabavaraga siis peab valmis olema selleks, et mingi operatsiooni
läbiviimiseks läheb vaja häid arvutikasutusoskusi. See ei ole reegel, aga olles ise
kasutanud erinevaid Linuxi tuumal põhinevaid operatsioonisüsteeme (tavaliselt
tasuta saadaval), tundub mõnikord mulle, et isegi lihtsama probleemi
lahendamine võib tavakasutajale üle jõu käia. Samas kui programmil on
arvestatav kasutajaskond, siis ehk leiab vastavatest kanalitest abi. Igatahes peab
arvestama sellega, et infot peab rohkem ja kauem otsima.

Kui MeshLab mingil põhjusel ei sobi 3D mudelite vaatamiseks, leidub muid
programme, mis selle töö ära teevad. Tingimuseks oli see, et nad kuvaksid vähemalt
OBJ formaadis faile ning oleksid tasuta. Peale lühikest otsingut katsetamist leidsin
mõningad sobivad programmid. See valik ei ole ammendav, kindlasti on veel saadaval
samalaadseid või isegi paremaid programme.
•

P3dO Explorer Image viewer

•

OBJ Model Viewer

3.4. Ortofoto väljaprint

Kui vaja, siis saab andmeid presenteerida ja säilitada ka materiaalsel kujul. Mudelist,
mis on soovitatavalt georefereeritud, saab teha ortofoto, mis salvestatakse sobivasse
pildiformaati (JPEG, PNG jne). Näiteks GeoTIFF formaati kasutades saab GIS
programmis koostada ka kõrgusandmetega ortofoto, kus teatud värv tähistab kõrgust
merepinnast (Agisoft LLC 2013: 18-21). Mõlemaid saab välja printida edasiseks
kasutamiseks või säilitamiseks. Sellega kaob küll 3D funktsionaalsus aga teaduslik
väärtus säilib, sest tulemus on küllaltki täpne ja informatiivne (De Reu ja teised 2014:
260-261).
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Kokkuvõtteks võib tõdeda, et iga esitletud lahendus on mõeldud kindlat nišši täitma.
Presenteerimiseks sobivad nii Sketchfab, PDF formaat kui ka MeshLab, samas on nende
suunitlus minu arvates veidi erinev. Kahte esimest on ilmselt kõige mugavam kasutada,
sest et eeldused mudelite kuvamiseks on juba varasemalt olemas (s.t veebilehitseja ning
Adobe Acrobat/Reader). Mõlemad on integreeritavad teistesse keskkondadesse, mis
nutika ärakasutamise korral muudab info omandamise interaktiivsemaks ja kergemaks.
MeshLab sobib eelkõige siis kui oluliseks osutub erivõimalused ning mitme mudeli
kuvamine korraga. Proovisin ka mõningaid programme, mis kuvavad lihtsalt OBJ
formaadis faile. Ma ei leia neil erilist mõtet, sest et MeshLab teeb sama töö päris hästi
ära. Samas kui on tõesti vaja mudeleid lihtsalt vaadata ja presenteerida, siis on vastavad
võimalused olemas.
Hindamiskriteerium, mida ma välja ei toonud, on mudelite kuvamine vanemates ja
aeglasemates arvutites. Selle alusel on raske midagi täpsemat välja tuua, kui ainult
üldine kasutatavus ning sujuvus. Katsetasin ühte mudelit, mille võrestiku hulknurkade
arv oli ca 200 000 ringis (soovituslik arv presenteerimise jaoks), oma viis aastat vana
Lenovo G550 peal, mis oli suunatud vähenõudlikule tavakasutajale. Proovisin kõiki
kolme eelnevat lahendust ning P3dO Explorer Image viewer'it. Sketchfabi ja MeshLabi
kasutus tundus kõige mugavam ja meeldivam, kuigi arvutusjõudluse puudus kimbutas
teravalt kõiki. Eelkõike kannatas sujuvus, mis oli küll talutav aga enamus ajast tõsiselt
häiriv. Töö 3D mudelitega võib seega nõrgemal arvutil raskeks osutuda. Multimeedia ja
silmailu vajab arvutusvõimsust, mida vanemad arvutid ei pruugi pakkuda. Seda tasub
meeles pidada.
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KOKKUVÕTE

Käesolev uurimistöö oli justkui põhjalik dokumentatsioon õppimise protsessist
fotogrammeetria vallas. Visuaalse info laiem ja põhjalikum kasutus aitab paremini
kaasa kirjaliku info mõistmisele. Seda eriti arheoloogias, kus teemakäsitluses on oluline
osa objektide kirjeldamisel. Töö põhimõtteline tuum seisnes Agisoft Photoscani
efektiivses kasutamises. Kuna mudel ehitatakse üles fotode põhjal, siis on
pildistamismetoodika tundmine oluline. Fotod peavad olema ühtlaselt teravad ning
vähese müra ja moonutustega. Liikumistee ümber objekti peab olema kindel ja
järjepanu kulgev. Järjestikusel pildireal peab ühtlaselt kajastuma kogu objekt või selle
osad, mida soovitakse jäädvustada. Valgust olgu küllaga aga hajutatult. Metoodika
valdamine tähendab piirangute tundmist. Vältima peaks objekte mille pinnad on
monotoonsed, siledad, läbipaistvad ja läikivad.
Georefereerimine avab uusi võimalusi lihtsalt mudeli kuvamisel ja GIS programmides
kasutamisel. Selleks sobib põhimõtteliselt tavakasutaja GPS, kuid paremate tulemuste
tarvis on vaja täppis-GPS-i ja tahhümeetrit. Kohad, kust mõõdeti koordinaatpunktid
georefereerimise tarbeks, peavad olema märgitud ja fotodel näha. Koordinaatpunktide
kandmine mudelile käib manuaalselt ja selleks peavad vastavad kohad olema visuaalselt
eristatavad. Kui objekti juurde asetada mõõduvahend, saab Photoscani abil mõõta
mudeli ruum- ja pindala ning objekti või selle osa pikkust, kõrgust, laiust jne.
Mudeli ehitamine käib Photoscanis küllaltki lihtsalt, kuigi funktsioonide põhjalikum
tundmaõppimine nõuab aega ja katsetamist. Iga valik on optimiseeritud kindlat
kasutusala

ja

eesmärki

silmas

pidades.

36

Mudel

tuleks

ehitada

nii

kõrgete

kvaliteedisätetega kui arvuti parameetrid lubavad. Vajadusel saab teha koopia originaali
muutmata. Mudelite kuvamiseks on mitmeid võimalusi. Internetipõhist Sketchfabi ja
PDF formaati on mugav ja lihtne kasutada. Mõlemad on tasuta ja pakuvad eri
integreerimisvõimalusi, mis muudab info omandamise paremaks. Kasutades Adobe
Acrobat/Readerit PDF failide kuvamiseks, torkas aga silma mudelite kehv kvaliteet.
Põhjust ja lahendust ma ei leidnud. Samuti ei õnnestunud mul mudeleid kuvada Linuxi
distributsioonis. Georefereeritud mudeleid saab Meshlabis kuvada koos reaalsete
omavaheliste ruumiliste suhetega. See võimaldab head ülevaadet aga nõuab võimsat
arvutit, mis kehtib ka mudeli ehitamisel. Georefereeritud mudelite alusel tehtud
ortofotosid saab välja printida või GIS programmides kasutada. Väljatrükk parandab
šansse andmete säilivuse osas, sest digitaalse info standardid muutuvad pidevalt.
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SUMMARY

New technologies encourage and allow for more discoveries about the distant past. As a
result, the amount of information increases, which can reduce the quality of making
decisions. This situation brings the obligation to document information more precisely
and use different methods to present it. Nowadays, in the digital era, there are different
solutions to more precisely study and document archaeological objects. One of them is
photogrammetry – the science of taking measurements from photographs. It has
different outputs, such as maps, drawings, or 3D models of some real-world object or
scene. This approach, if used wisely, would store information more efficiently and in
combination with written texts, its contents would be better understood.
In this paper, 3D models which are derived from photographs will be examined. In
some ways, it is a thorough documentation of a learning process of making 3D models
with Agisoft Photoscan Professional toolkit. There were several objectives to fulfill:
•

Determining how to take pictures in the right manner and why it is important.

•

Identifying the factors that need to be taken into account when designing
models.

•

Finding programs and services suitable for viewing and postprocessing models.

•

Assessing whether it is possible to view models from the same context with the
same spatial relationships as in reality.

•

Pointing out the possibilities, benefits and limitations with this methodology.

41

Because the model is built up on the basis of photographs, it is important to know how
to take proper photos. In some ways it does not differ from usual photographing.
Pictures need to be evenly sharp and in focus, without noise and distortions. To cover all
the parts of the object, with enough overlap (60-90%) and from multiple point of views,
it is necessary to plan a regular path which goes inside and around the object, taking a
picture on each step or two. This action, while rather tedious, is a crucial step towards
constructing a high quality 3D model. Also, it is important to note that uniform, smooth,
transparent and glossy surfaces should be avoided, which would impede accurate model
construction.
If possible, it is recommended to georeference the models. Applying the coordinate
system provides a correct scaling of the model. This allows to view models from the
same context with the same spatial relationships as in reality, which was one of the
goals stated. However, to do this, total station and/or high-accuracy GPS receiver is
needed. Also, while it can be done with a consumer grade GPS receiver, tests with a
GPS enabled camera did not bring the desired result due to the inaccuracy.
When building a model, it is recommended to use quality settings as high as possible. If
building a model with inferior quality settings is required, it is easier to make a copy
from the original, than making a new one from scratch. Reducing the quality would be
much faster. Using Agisoft Photoscan is quite simple, but in order to make the most of
it, practice, patience and time is needed, involving various options, which are usually
adjusted to specific needs.
There are several options to view models: platform Sketchfab, PDF file format (using
Adobe Acrobat/Reader) and Meshlab. Each one has its advantages and downsides,
universal solution would be to use all of them in a specific context. For example,
Sketchfab is most suitable for presentations. It is easy to use, free of charge,
embeddable and has some useful features. However, being a web platform, in order for
it to be used, access to the internet is needed. PDF format is also free (combined with
Adobe Reader), widely compatible, it can work offline and can be embedded in text
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files, thus acquiring information becomes much easier. The downside, however, is that
the quality of the models is not so good compared to others. In personal experience, the
models did not have texture and the detail loss was also noticeable, which could not be
remedied. Georeferenced models can be viewed in Meshlab with the same spatial
relationships as in reality. Additionally, it is free of charge and offers wide selection of
tools for processing the model. However, all this comes at a price – to build proper 3D
models, a powerful computer is needed, not to mention the surveying instruments. Rule
of thumb is that if a computer is powerful enough to run all modern top games at ease, it
will be capable of running photogrammetric tasks.
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LISAD

Lisa 1

44

Lisa 2

Mõlemad ekraanitõmmised, mudelid ja nende fotod (mis on esindatud siin siniste
ruutudena) on tehtud töö autori poolt. Esimesel pildil on ekraanitõmmis tehtud mudeli
alt, et kaamera ikoonid oleks näha võimalikult ülevaatlikult.
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