
Samenvatting

Het onderwerp van dit proefschrift is efficiënte algoritmen voor morfologische beeldverwerking.
Ieder hoofdstuk behandelt een algoritme uit de mathematische morfologie. Er worden overzich-
ten gegeven van reeds bestaande algoritmen. Tevens worden nieuwe algoritmen of verbeteringen
van reeds bestaande algoritmen geı̈ntroduceerd. In de meeste hoofdstukken ligt de nadruk op het
ontwerp en de implementatie van parallelle algoritmen. De interesse voor parallelle algoritmen
wordt met name gevoed door de toenemende vraag naar snelle algoritmen voor real-time beeld-
verwerkingstaken en de verwerking van drie-dimensionale volume data. Parallelle algoritmen
voor de verwerking van 3D volume data zijn met name interessant in de medische beeldver-
werking, waar het gebruik van grote MRI en CT volumes tegenwoordig de dagelijkse praktijk
is.

In hoofdstuk 2 wordt een generiek algoritme voor de berekening van zgn.afstandtransfor-
matiesin lineaire tijd van een binair beeld gepresenteerd. Een afstandtransformatie berekent een
grijswaarde beeld waarvan de waarde in iedere pixel zijn afstand tot het dichtstbijzijnde voor-
grond pixel in het binaire beeld representeert. Het gepresenteerde algoritme is generiek in de
zin dat verschillende metrieken gebruikt kunnen worden. De metrieken die worden besproken
in hoofdstuk 2 zijn deManhattanof City-block metriek(L1-metriek), deschaakbord metriek
(L∞-metriek) en deEuclidische metriek(L2-metriek).

Het algoritme kan als volgt worden samengevat. In een eerste fase wordt iedere kolomCx

(gedefinïeerd als de punten(x,y) met x vast) afzonderlijk doorlopen. Voor ieder punt(x,y)
uit Cx wordt de afstandG(x,y) van (x,y) tot de dichtstbijzijnde voorgrond pixel uit dezelfde
kolom van het binaire beeld bepaald. In een tweede fase wordt iedere rijRy (gedefinïeerd als
de punten(x,y) met y vast) afzonderlijk doorlopen, waarbij voor ieder punt(x,y) uit Ry het
minimum van(x−x′)2 +G(x′,y)2 voor deL2-metriek,|x−x′|+G(x′,y) voor deL1-metriek, en
|x−x′|max G(x′,y) voor deL∞-metriek wordt bepaald, waarbij(x′,y) de rij Ry doorloopt.

Beide fases bestaan uit twee scans, een voorwaartse en een achterwaartse scan. De tijdscom-
plexiteit van het algoritme is lineair in het aantal pixels. Het algoritme kan eenvoudig worden
geparallelliseerd voor executie op een parallelle computer met gemeenschappelijk geheugen,
doordat de berekening per rij (kolom) onafhankelijk is van de berekening in andere rijen (ko-
lommen). Een zgn. barrier dient gebruikt te worden als een synchronisatiepunt tussen de twee
fases.

Het algoritme blijkt erg efficïent te zijn en schaalt bijna perfect op computerarchitecturen met
gemeenschappelijk geheugen. Het kan eenvoudig worden uitgebreid zodatd-dimensionale af-
standtransformaties (d > 2) kunnen worden uitgerekend door het te splitsen ind fasen, waarvan
ieder eeńeén-dimensionaal probleem oplost.

Hoofdstuk 3 beschrijft het ontwerp van een parallel algoritme voor de bepaling vansa-
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menhangcomponentenin binaire en grijswaarde beelden. De punten van een beeld worden
beschouwd als verbonden als zij buren van elkaar zijn en dezelfde grijswaarde bezitten. Een
verzameling puntenC is een samenhangcomponent als voor ieder punt uitC een verbonden pad
van punten uitC bestaat naar ieder ander punt in de verzameling en geen punten aanC kunnen
worden toegevoegd waarbij deze eigenschap behouden blijft. Een parallelle versie van Tarjan’s
UNION-FIND algoritme voor de bepaling van equivalentieklassen in een graaf wordt gebruikt.

We presenteren het algoritme voor ongerichte grafen, hoewel we geı̈nteresseerd zijn in de
toepassing op beelden. Het ontwerp gaat door vier stadia. Eerst beschrijven we Tarjan’s se-
quentïele algoritme. Distributie van de knopen van de graaf over een aantal processen leidt tot
een message passing algoritme. Dit ontwerp wordt vervolgens afgebeeld op een architectuur met
gemeenschappelijk geheugen d.m.v. wederzijdse uitsluiting en synchronisatie. Tenslotte wordt
de wederzijdse uitsluiting en synchronisatie geı̈mplementeerd m.b.v. POSIX thread primitieven.

Het resultaat is een parallel algoritme, waarvan de hoeveelheid communicatie wordt bepaald
gedurende de executie. Het gevolg is dat processen niet mogen stoppen als ze klaar zijn metéén
of andere taak, omdat andere processen mogelijk nieuwe taken zullen sturen. Dit leidt tot een
terminatie detectie probleem, dat wordt opgelost d.m.v. het tellen van het aantal nog te verwerken
taken.

Tenslotte beschrijven we de toepassing van het algoritme voor de bepaling van samenhang-
componenten in beelden. Omdat grafen dimensieloos zijn, is het algoritme toepasbaar voor
beelden van iedere omvang en dimensie. We beschrijven een optimalisatie die de hoeveelheid
communicatie behoorlijk kan reduceren. Deze optimalisatie maakt gebruik van het feit dat beel-
den meestal lokaal min of meer dezelfde grijswaarden bevatten. Uit experimenten blijkt dat de
parallellisatie effectief is en dat de versnelling vaak bijna lineair is in het aantal processoren.

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van algoritmen voor zgn.connected set openings
enclosings. De nadruk ligt opattribute openingsenclosings. De twee meest bekende algoritmen
voor deze filters worden vergeleken met een nieuwe algoritme dat is ontwikkeld door Meijster
en Wilkinson. Het eerste algoritme is de priority-queue methode voor filtering op basis van
oppervlakte gepubliceerd door Vincent (zie [99]) en later uitgebreid door Breen en Jones tot
attribuut-filters (zie [19]). Het andere algoritme is gebaseerd op de zgn.Max-treemethode van
Salembier en co-auteurs (zie [83]). De methode van Meijster en Wilkinson is gebaseerd op een
variant van hetUNION-FIND algoritme van Tarjan.

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de berekening vanarea openings, wat één van de een-
voudigste attribuut openingen is. Een area opening kent aan ieder pixelp de hoogste grijs-
waardeh toe waarbij de samenhangcomponent (waartoep behoort) van het binaire beeld dat
ontstaat na drempeling met drempelwaardeh een oppervlakte heeft van tenminsteλ pixels. De
area closing is het duale filter. In het geval van binaire beelden verwijdert een area opening
alle samenhangcomponenten met een oppervlakte kleiner danλ, terwijl een area closing alle
achtergrond-componenten met een oppervlakte kleiner danλ vult. Een area opening (closing)
kan componenten uit een beeld volledig verwijderen, of ze volledig intact laten, maar nooit de
vorm van een component veranderen.

Vincent gebruikt een priority-queue bij de implementatie van een breadth-first algoritme voor
de bepaling van samenhangcomponenten. Alle regionale extrema van het beeld worden na elkaar
verwerkt. Ieder extremum wordt uitgebreid met aangrenzende pixels totdat aan het oppervlak-
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tecriterium is voldaan of een pixel met een hogere grijswaarde is bereikt. In het laatste geval
wordt de verwerking van de betreffende component gestaakt, omdat deze later opnieuw bereikt
zal worden bij de verwerking van een ander extremum.

Als N het aantal pixels in het image representeert dan is de tijdscomplexiteit van het algoritme
O(Nλ logλ), wat neerkomt opO(N2 logN) alsλ = N. Deze laatste situatie doet zich voor bij de
berekening van zgn.pattern spectra(zie sectie 4.7). Uit experimenten blijkt dat de executietijd
van het algoritme sterk afhangt van de parameterλ, maar ook van het aantal regionale extrema.

Het algoritme van Salembier en co-auteurs bestaat uit twee fasen. Eerst wordt een boomstruc-
tuur, een zgn.Max-tree, geconstrueerd, waarna vervolgens deze boom wordt gebruikt tijdens een
tweede filterfase. Een Max-tree is een boom waarvan de knopen de samenhangcomponenten re-
presenteren van de binaire beelden die ontstaan door het input beeld op alle mogelijke niveaus
te drempelen. Iedere knoopC in de boom heeft een verwijzing naar een andere knoop die de
samenhangcomponent is waarinC bevat is, als de dataset op een lagere grijswaarde wordt ge-
drempeld. De wortel van de boom is een samenhangcomponent die bestaat uit alle pixels van het
beeld, terwijl de bladeren van de boom bestaan uit de regionale maxima.

Salembier’s algoritme voor de constructie van de boom is recursief, waarbij gebruikt wordt
gemaakt van een zgn.hiërarchische queue. Een hïerarchische queue is in feite een priority queue
van queues. Deze queuestructuur wordt gebruikt voor bepaling van samenhangcomponenten, en
voor het verwerken van aangrenzende componenten van een regionaal extremum in volgorde
van grijswaarde. In de knopen van de boom worden attributen, zoals oppervlakte, opgeslagen.
Het filteren van het beeld komt nu neer op het volgen van de verwijzingen in de boom, totdat een
knoop is bereikt die aan het filter criterium voldoet. Alle afstammelingen van deze knoop krijgen
nu de grijswaarde die behoort bij deze knoop.

De rekentijd van het Max-tree algoritme wordt gedomineerd door de bepaling van de sa-
menhangcomponenten. Deze fase heeft een lineaire tijdscomplexiteit in het aantal pixels en de
connectiviteit van het beeld. Het filteren vereist dat alle knopen in de boom bezocht worden, en
dit kost ookO(N) tijd. Het bepalen van het uitvoerbeeld is eveneens een berekening met line-
aire tijdscomplexiteit. Een opmerkelijke eigenschap van de tijdscomplexiteit van het Max-tree
algoritme is zijn afhankelijkheid van het aantal onbezette grijswaarden tussen de knopen van de
boom, omdat lineair zoeken naar de eerstvolgende bezette grijswaarde nodig is.

Het belangrijkste verschil tussen het algoritme gebaseerd opUNION-FIND en de algoritmen
van Vincent en Salembier is het feit dat hetUNION-FIND algoritme meerdere extrema gelijktijdig
verwerkt, terwijl de andere twee algoritmen de extremaéén vooréén behandelen. Het algoritme
is gebaseerd op het idee uit hoofdstuk 3 om de samenhangcomponenten m.b.v.UNION-FIND te
bepalen, en het idee van Salembier om een boom te construeren. De boom is vervangen door
een bos van kleinere bomen. Iedere boom wordt uitgebreid totdat de wortel van de boom aan het
filter criterium voldoet.

Het UNION-FIND algoritme blijkt sneller te zijn dan de andere methoden voor vrijwel alle
natuurlijke en kunstmatige beelden. De tijdscomplexiteit van het Max-tree algoritme is onafhan-
kelijk vanλ, terwijl hetUNION-FIND algoritme een zwakke afhankelijkheid vertoont. Desalniet-
temin blijkt uit experimenten met 2D beelden dat het Max-tree algoritme ongeveer een factor 2
langzamer is dan hetUNION-FIND algoritme. Het voordeel blijkt zelfs groter bij de verwerking
van 3D volumes. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat hetUNION-FIND minder ge-
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heugen gebruikt, wat met name van belang is vanwege de beperkte bandbreedte van de memory
bus van PCs. In het geval van een 128×128×62 volume gebruikt het Max-tree algoritme 57.5
MB geheugen, het priority-queue algoritme gebruikt 45 MB, terwijl slechts 25 MB geheugen
nodig is voor hetUNION-FIND algoritme.

In hoofdstuk 4 wordt tevens kort besproken hoe de algoritmen uitgebreid kunnen worden,
zodat ze gebruikt kunnen worden voor het berekenen vanattribute openingsenpattern spectra.
Het blijkt mogelijk om een area pattern spectrum uit te rekenen in dezelfde tijd die nodig is voor
het berekenen van een enkele area opening.

Hoewel het attribute opening (closing) algoritme van Meijster en Wilkinson sneller blijkt te
zijn dan het Max-tree algoritme in het geval van een gegeven dataset en een vasteλ, heeft het
Max-tree algoritme toch zijn voordelen. Het is namelijk erg geschikt voor het interactief filteren
van een dataset door eerst de boomstructuur uit te rekenen, waarna een gebruiker d.m.v. een
grafisch user interface de gewenste parameterλ kan kiezen. Het filteren van de boomstructuur is
een snelle operatie, terwijl de constructie van de boom de tijdsintensieve stap is. Deze kan echter
offline plaatsvinden. Met het oog op deze toepassing behandelt hoofdstuk 5 een algoritme voor
de parallelle constructie en filtering van Max-trees.

In hoofdstuk 6 wordt een uitgebreid en kritisch overzicht gegeven van verscheidene definities
van de zgn.waterscheidingstransformatie(watershed transform) gebaseerd oponderdompeling
(immersion) of kortste paden m.b.t. een zgn.topografische afstandsfunctie.

De waterscheidingstransformatie kan geclassificeerd worden als een zgn.region-basedseg-
mentatiemethode. Het idee is om een grijswaarden beeld te beschouwen als een landschap,
waarvan de grijswaarden hoogten representeren. Een intuı̈tieve beschrijving van het waterschei-
dingsalgoritme gaat dan als volgt. Stel je voor dat kleine gaatjes geprikt worden in de lokale
minima, waarna het gehele landschap langzaam wordt ondergedompeld in een groot meer. Er
zullen expanderende bassins (zgn.catchment basins) vanuit de gaatjes ontstaan. Op de plaatsen
waar water uit verschillende bassins elkaar gaat raken, wordt een dam gebouwd. Het proces
eindigt als het water de hoogste piek in het landschap heeft bereikt. Het resultaat is een land-
schap dat volledig is gepartitioneerd in gebieden (bassins), gescheiden door dammen, de zgn.
waterscheidingslijnen(watershed lines).

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste sequentiële algoritmen voor het berekenen van de
watershed transform beschreven. Er wordt nadruk gelegd op het feit dat vele watershed algorit-
men uit de literatuur niet voldoen aan hun definitie, of de implementatie zijn van een algoritme
zonder een goede specificatie.

Strategiëen voor parallel implementaties worden beschreven voor zowel gedistribueerde als
gemeenschappelijke geheugen systemen. Het waterscheiding algoritme gebaseerd op simulatie
van onderdompeling is erg moeilijk te parallelliseren, vanwege de inherente sequentiële aard van
het onderdompelingsproces. Een parallelle implementatie van dit algoritme is mogelijk d.m.v.
een transformatie in een graaf van samenhangcomponenten, waarna een watershed van de graaf
wordt uitgerekend.

De definitie van de watershed die gebaseerd is op afstanden laat verscheidene parallelle im-
plementaties toe. De belangrijkste zijn gebaseerd op (hiërarchische) queues, herhaald raster
scanning, een variant op hetUNION-FIND algoritme, of een combinatie van deze mogelijkheden.

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit dit overzicht is dat, ondanks alle
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technieken en architecturen die gebruikt worden, er altijd een stadium in het watershed algoritme
blijft dat een globale operatie behelst, waardoor er in het geval van parallellisatie een slechts
bescheiden versnelling verwacht mag worden.
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