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Nederlandse Samenvatting 
Het Internet wordt in toenemende mate gebruikt voor gedeelde ervaringen 

op afstand zoals video conferenties, telefoon gesprekken (mogelijk in een groep), 

tekst berichten, spelletjes en virtuele werelden. Deze technologien veranderen ons 

dagelijks leven en de manier waarop we met elkaar interakteren. De huidige snelle 

ontwikkelingen in 3D camera technologie zoals time of flight (ToF) camera, Light 

Detection and Ranging (LiDaR), 3D opnames met mobiele apparaten en 3D 

reconstructie met behulp van de grafische processor (GPU) maken het mogelijk zeer 

realistische 3D opnamen te maken. Deze opnames zijn vaak gerepresenteerd als 

punten wolk of 3D mesh model. Het hergebruik van deze data in gedeelde ervaringen 

op afstand in het Internet kan een grote impact hebben op de manier waarop we 

werken en online communiceren.  Zulke ervaringen op afstand omvatten 3D 

immersie en gemengde realiteit.  Desalnietemin, biedt dit veel uitdagingen voor de 

bestaande Internet infrastructuur. Een groot deel van deze uitdaging komt voort uit 

het volume van de 3D data.  Internet verbindingen hebben altijd een beperkte 

bandbreedte. Huidige verbindingen kunnen ware tijd verbindingen voor 

ongecomprimeerde 3D puntenwolken en mesh modellen met honderd duizenden 

punten (meer dan 15 Megabytes per frame) opgenomen met frequenties boven de 10 

Hz niet goed ondersteunen. Dit vraagt om de ontwikkeling van efficiente methodes 

voor compressie en transmissie van dit type data.  Dit is de grootste uitdaging waar 

ik mij op richt in dit proefschrift. Wat ook belangrijk is, is dat verbindingen opgezet 

moeten worden tussen verschillende software en/of apparaten zoals Internet 

browsers, computer toepassingen, mobiele toepassingen en toepassingen op server 

systemen. Dit maakt inter operabiliteit belangrijk en introduceert de behoefte voor 

standardisatie van data formaten en compressie technieken. In het geval van 

gemengde realiteit toepassingen in sociale webdiensten, is het mogelijk dat 

gebruikers verschillende typen 3D Data willen gebruiken (bijvoorbeeld een 

eenvoudige avatar of een zeer realistische 3D mesh of point cloud opname).  

Signalering en sessie beheer dient hier rekening mee te houden.  Deze moet er dus 

van doordacht zijn dat verschillende typen gebruikers bestaan, van eenvoudig to zeer 

gavanceerd, en dat deze in gezamelijke sessies kunnen treden en interakteren. Dit is 

een grote uitdaging op het gebied van sessiemanagement en signalering. 
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In dit proefschrift ontwikkelen we strategieen voor de compressie en transmissie van 

3D data in de huidige Internet infrastructuur. Ik ontwikkel drie verschillende 

methoden voor de compressie van 3D mesh modellen en een compressie methode 

voor tijds varierende punten wolken. Vervolgens ontwikkel ik een compleet en 

geintegreerd raamwerk voor 3D transmissie, sessie beheer en media synchronisatie. 

Dit platform maakt gebruik van de UDP en TCP protocollen en omvat een generieke 

programmeer interface (API) voor het opzetten van verbindingen. Ik gebruik dit 

raamwerk om te experimenteren in een realistisch 3D mixed reaility systeem met 3D 

reconstructie, 3D rendering en kunstmatige intelligentie. Dit stelt mij in staat om een 

beeld te krijgen van de specifieke gebruikers ervaring en het effect van netwerk 

communicatie en 3D representatie. 

De eerste codec is gebaseerd op het in blokken opdelen van de vertex-list van de 

mesh en het uitvoeren van differentiele codering op deze geometrie. De 

connectiviteits codering gebaseerd op een run length coding van een herhalend 

patroon geintroduceerd door het reconstructie systeem. Het grote voordeel van dit 

coderings systeem is dat het eenvoudig is en makkelijk te paralleliseren. De codec is 

geintegreerd in een prototype voor 3D tele communicatie. Dit is inclusief een 

communicatie protocol gebaseerd op rateless codering LT codes en een raamwerk 

voor 3D weergave met globale verlichtings berekeningen. 

De tweede 3D codec is connectiviteit gedreven. De verbindingen (driehoeken) in de 

mesh worden eerst gecodeerd op een soortgelijke manier als in de eerste codec. 

Bovendien is er entropie codering gebaseerd op het deflatie en inflatie algoritme van 

zlib toegevoegd voor de connectiviteit. Dit maakt de codec algemener toepasbaar. 

Vervolgens wordt de connectiviteit doorlopen en worden alle posities differentieel 

gecodeerd.  Vervolgens pas ik quantisatie toe met een niet lineaire quantisator. Ik 

noem deze techniek late quantisatie (LQ). Het grote voordeel is dat ik op deze manier 

differentiele waardes sneller en meer accuraat kan coderen, en compact kan 

representeren zonder extra entropie codering. In vergelijking met de MPEG-4 

standaard voor mesh compressie behaal ik een 10 maal hogere encoderings snelheid 

met een vergelijkbare  bit-rate/distortie karakteristiek. Ik gebruik de codec om een 

ware tijd verbinding op te zetten in een MAN/WAN scenario met 3D rendering en 

een rateless UDP pakket fout codering schema.  Ik opimaliseer de volledige pipeline 

met varierende input framerates door middel van een Last in First Out (LIFO) 

schema. Bovendien integreer ik het systeem met verbeterde 3D rendering wat 

resulteerde in een prototype voor interaktieve 3D communicatie.  
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De derde codec is gebaseerd op een geometrisch gedreven benadering. De geometrie 

wordt eerst gecodeerd, en later gebruikt om de connectiviteit te coderen. In deze 

codec worden de geometrische posities eerst in een octree (achtboom) gecodeerd. 

Vervolgens word de connectiviteit geconverteerd naar een representatie op basis van 

voxel indices in de voxel grid van deze octree. Deze representatie introduceert 

correlatie tussen indices die we uitbuiten met een vector quantizatie schema. Deze 

codec staat ons toe, door middel van simplificatie in de bladen van de octree, om 

veel verschillende niveaus van detail te coderen (LoD). Dit resulteert in zeer 

makkelijk verstelbare bit-rates. Deze codec is nuttig in een 3D mixed reality virtuele 

kamer in het Internet, waar de beschikbare bandbreedte fluctueert.  3D Mesh data 

kan nu op een slimme manier gecompromimeerd worden door rekening te houden 

met de beschikbare bandbreedte voor het sturen van data. Daarnaast is deze codec 

nuttig wanneer de 3D representatie met lager detailerings niveau weergegeven kan 

worden, zoals bijvoorbeeld voor 3D reconstructies/personen op grotere afstand in de 

3D kamer. 

Vervolgens richt ik mij op 3D punten wolken in plaats van 3D mesh modellen. Dit 

zijn eenvoudigere 3D reconstructies van objecten, mensen en omgevingen. Ik 

introduceer een codec voor in de tijd varierende punten wolken voor 3D 

communicatie in mixed reality. De codec volgt een hybride architectuur als bekend 

van video codering en combineert een octree gebaseerd intra codec met temporele 

inter-frame schatting. Bovendien bevat de codec een nieuw methode voor codering 

van de kleuren met behulp een transformatie naar een JPEG beeld raster. 

Experimenten in het Reverie mixed reality systeem laten zien dat de nadelige 

effecten van de codering niet herkenbaar zijn voor gebruikers. Dit terwijl de inter- 

frame schatting in 30% lagere bit-rates resulteerd en de kleur codering in rond de 90 

% lagere bit rates (voor aleen de kleuren). 

In de laaste fase richt ik mij op de ontwikkeling van een volledig platform voor 

netwerk streaming in 3D tele-immersion/mixed reality. Toevoegingen zijn onder 

meer een protocol voor het opzetten van verbindingen tussen heterogene 

eindstations. Het protocol is gebaseerd op het vrij beschikbare XMPP protocol. Dit 

platform stelt een programmeer interface (API) beschikbaar voor de verschillende 

3D opname, reconstructie en render platforms. Het bezit ook een virtuele 

gedistribueerde klok, nuttig voor gedistribueerde media synchronizatie. Ik heb dit 

raamwerk geintegreerd met 3D Audio en 3D rendering modules. Door middel van 

buffer strategieen kan ik zowel synchronizatie tussen 3D audio en de 3D mesh/point 
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clouds bereiken. Bovendien heb ik in dit platform nog methodes voor publish en 

subscribe toegevoegd via websockets. Dit is met name nuttig voor 3D animatie data 

en uitwisseling van gegevens over de kunstmatige intelligentie. 

Alle componenten in dit proefschrift zijn geintegreerd met 3D Capture/Rendering en 

een sociale netwerk context in het Reverie 3D Tele-immersive mixed reality 

systeem. Praktische gebruikers exprimenten met dit systeem hebben de toegevoegde 

waarde van realistische 3D reconstucties gebaseerd op punten wolken en mesh 

modellen in verschillende scenarios aangetoond. Dit benadrukt nogmaals de 

relevantie van mijn werk. Bovendien hebben de inzichten opgedaan in dit werk 

bijgedragen aan nieuwe en gewijzigde programma’s van eisen (requirements) voor 

internationale standaarden voor media compressie. Puntenwolken en tijds varierende 

mesh compressie zijn aan het programma van eisen van MPEG toegevoegd. 

Bovendien heeft dit proefschrift bijgedragen aan het programma van eisen voor een 

nieuwe standaard binnen het JPEG consortium (Joint Picture Experts Group), voor 

standaard PLENO.  Bovendien is de methodologie voor kwaliteits en bit-rate 

evaluatie voor punten wolken grotendeels overgenomen in MPEG. De code voor de 

puntenwolk coder ontwikkeld in dit proefschrift vormt de basis voor een nieuwe 

puntenwolk codec in MPEG. De broncode is beschikbaar in het MPEG versie 

controle systeem als test en evaluatie software en online op het github.  

Sleutel Woorden 
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