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Abstract: O presente trabalho em andamento propõe o uso de Redes Adversárias Generati-
vas (Generative Adversarial Networks – GANs) para modelagem tridimensional interativa de
esboços bidimensionais (sketches). Essa abordagem é uma alternativa às técnicas clássicas de
modelagem baseada em sketch, feitas a partir de conceitos de Processamento Geométricos e
propriedades de percepção visual.

1. Introdução

Com a evolução das GPUs, que trouxe grande poder computacional para computadores pessoais, tornou-se viável o uso
de métodos que utilizam técnicas de aprendizado de máquinas para as mais diversas tarefas que exigem interatividade.

Neste sentido, o presente trabalho de pesquisa em andamento abordará o problema de design e implementação
de um sistema interativo que permita a modelagem de objetos 3D a partir de técnicas de esboços utilizando redes
pré-treinadas por algoritmos de aprendizado.

2. Redes Adversárias Generativas (GANs)

As Redes Adversárias Generativas, propostas por Goodfellow [3], têm dois componentes principais: um discriminador,
que é treinado para distinguir um conjunto de dados de entrada (input) real de um falso; e um gerador, que cria
conjuntos de dados falsos semelhantes aos reais a partir de uma entrada de ruı́do.

A ideia principal é que o gerador crie um conjunto de dados e envie para o discriminador, que por sua vez tenta
categorizar essa entrada como verdadeira ou falsa.

Em cada iteração o discriminador recebe dados reais (ground-truth) e os dados criados pelo gerador. O discrimi-
nador acerta sempre que categorizar a entrada real como ”verdadeira” e a entrada que veio do gerador como ”falsa”.
Se o discriminador erra, ele se corrige para ficar mais assertivo numa próxima iteração (Fig. 1).

Fig. 1. Esquema de treinamento para uma GAN de imagens. O Discriminador recebe imagens cri-
adas pelo Gerador a partir de ruı́do e também recebe imagens reais

Por outro lado, o gerador precisa criar conjuntos de dados tão próximos ao real que levem o discriminador a
classifica-los como verdadeiros. Essa é a natureza adversária da rede, os componentes competem e ficam mais espe-
cializados a partir de mais iterações do treinamento.

Finalmente, o gerador treinado pode ser usado para criar conjuntos de dados quase indistinguı́veis dos reais, como
imagens [6].

IV Workshop @NUVEM



3. Trabalhos Relacionados

A modelagem sketch-based não é um assunto recente em computação gráfica [5], mas o uso de inteligência artificial
para essa modelagem começou a ser explorado mais recentemente, com a evolução das GPUs e sua popularização.

Uma das formas de se reconstruir uma imagem 3D utilizando GANs pode ser utilizando o gerador treinado para
receber como entrada um esboço 2D e gerar nuvens de pontos como saı́da (Fig. 2) [1] e então utilizar técnicas de
reconstrução de superfı́cies a partir dessa nuvem de pontos [8].

Fig. 2. Reconstrução de modelos 3D a partir de nuvens de pontos. Fonte: [1]

Alternativamente, pode-se utilizar técnicas de separação de partes, em que cada nuvem de pontos é especializada
em criar uma parte semanticamente diferente da figura, como por exemplo a asa e a cauda de um avião [2].

Existem abordagens mais sofisticadas, que consistem em utilizar o espaço latente das GANs treinadas e extrair
seus vetores para reconstruir formas utilizando um autoencoder volumétrico (Fig. 3) [4, 7, 9].

Fig. 3. Reconstrução de modelos 3D a partir de vetores do espaço latente da GAN. Fonte: [7]

Essas técnicas são o estado-da-arte da reconstrução 3D utilizando inteligência artificial.
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