
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Algorithmic patterns for morphological image processing

d' Ornellas, M.C.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
d' Ornellas, M. C. (2001). Algorithmic patterns for morphological image processing. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/algorithmic-patterns-for-morphological-image-processing(26ec0c00-ca08-43d8-9db2-db8d125957e0).html


Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat over het ontwerpen van programmatuur voor beeldverwerk-
ing.. De bedoeling van het proefschrift is niet het afdekken van alle aspecten van 
programmatuurontwikkelingg voor beeldverwerking, maar concentreert zich op de on-
derliggendee concepten voor mathematische morfologie en presenteert een nieuwe aan-
pakk voor morfologische programmatuurontwikkeling. Mathematische morfologie is 
dee wetenschap van vorm en structuur, gebaseerd op concepten uit de verzamelingth-
eorie,, topologie en geometrie. Het verschaft een verzameling gereedschappen voor 
beeldverwerkingg en analyse die voor een uitgebreid aantal toepassingen zijn gebruikt. 
Mathematischee morfologie extraheert informatie over de geometrische structuur van 
eenn object door het te transformeren door zijn interactie met een ander object, het 
zogehetenn structurerende element. Als een niet-lineaire tak van beeld- en signaalver-
werkingg representeert mathematische morfologie een breuk met klassieke lineaire ver-
werkingg en vergemakkelijkt het de toepassing van verschillende wiskundige concepten 
enn zich ontwikkelende disciplines van beeldverwerking. 

Hett doel van dit proefschrift is het combineren van zowel theorie als praktijk om 
betrouwbare,, precieze en generieke representaties van een algoritme te produceren 
mett het doel om de combinatorische explosie van code die nodig is om met alle 
mogelijkee soorten datastructuren en beeldtypen het hoofd te bieden; en om algoritmes 
tee maken met de garantie dat de gewenste implementatie een keer zou moeten worden 
geschreven,, gegevens op een abstracte manier zou moeten verwerken en tegelijkertijd 
efficintt moet zijn. 

Dee fundamentele vereisten waaraan alle morfologische programmatuur zou moeten 
voldoen,, zijn afgeleid van een recensie van enkele van de meest gebruikte pakketten en 
beeldbibliothekenn met betrekking op de mathematische morfologie, waaronder Mmach, 
Mraorph,, Micromorphen Visi log. Dit maakt het mogelijk om hun tekortkomingen te 
karakteriseren.. Algoritmes zijn bijvoorbeeld ontworpen en gemplementeerd voor elk 
datatype,, wat leidt tot specifieke implementaties en een verscheidenheid aan gelijk-
endee algoritmen. Daarenboven moet code worden geschreven voor elk datatype, wat 
resulteertt in proliferatie van code, gebrek aan hergebruik en onderhoudproblemen. 
Dezee aspecten vragen om programmatuur voor mathematische morfologie die gener-
iekk moet zijn en een grote verscheidenheid aan datatypen zou moeten ondersteunen. 

Bijvoorbeeldd een typische beeld bibliotheek met 40 operatoren (zie tabellen 1.1 
enn 1.2) voor alleen maar mathematische morfologie, die wordt gecombineerd met 20 
beeldd data typen, leidt tot een combinatorische explosie van code die nodig is om 
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mett alle mogelijke combinaties om te gaan. Dit levert diverse problemen op met 
betrekkingg tot onderhoud, uitbreidbaarheid en testen. 

Daaromm is de focus van dit proefschrift het vinden van een geschikt antwoord 
voorr het volgende probleem: Hoe kan generiek programmeren worden toegepast op 
mathematischemathematische morfologie om generieke, herbruikbare, en theoretische geschikte pro-
grammatuurgrammatuur te verkrijgen, tervrijl  erg goede verwerkingssnelheid behouden blijft? 

Mett andere woorden, de fundamentele vereisten waaraan alle morfologische pro-
grammatuurr zou moeten voldoen, kunnen als volgt worden samengevat: 

1.. Er zou ondersteuning moeten zijn voor een grote verscheidenheid aan beeld 
datatypen.. Het beeldpunt, waarde mag scalair, een tweedimensionale vector 
off  een driedimensionale vector zijn. de gegevensreeks mag tweedimensionale of 
driedimensionaall  zijn. Toch mogen de afzonderlijke gegevens worden opgeslagen 
alss byte, char, i n tege r, shor t, f l oat en double. Dit resulteert in meer 
dann 20 verschillende beeld datatypen. Zie tabel 1.2: 

2.. De programmatuur zou moeten worden gemplementeerd met gebruik van gener-
iekee constructie om code proliferatie te vermijden alsmede gebrek aan herbruik-
baarheid; ; 

3.. De programmatuur zou de theorie moeten reflecteren, d.w.z. het gat tussen pro-
grammerenn en de theorie over mathematische morfologie moet zo klein mogelijk 
zijn.. Daarenboven moet de orthogonaliteit van de operatoren in theorie worden 
vertaaldd naar de programmatuur; 

4.. De programmatuur moet rekening houden met snelheid, ondanks de noodzaak 
voorr generiekheid. 

Dee resultaten verkregen in dit proefschrift worden per hoofdstuk besproken in de 
volgendee paragrafen: 

Hoofdstukk 2 Een Generiek Programmeer Paradigma voor  Beeldverwerk-
ing::  Dit hoofdstuk geeft een overzicht van huidige aanpakken voor abstractie en 
hergebruikk op het gebied van beeldverwerking. De Programmer's Imaging Ker-
nell  System (PIKS) alsmede andere niet standaard pakketten als SCIL-Image, 
dee Image Understanding Environment (IUE) en het Khoros System worden 
bediscussieerd.. Het geeft ook een kort overzicht van de evolutionaire aanpak 
vann specifieke code implementaties naar generieke. Het generieke programmeer 
paradigmaa is beschreven als een manier om effectieve oplossingen te verkrijgen 
voorr beeldverwerkingproblemen met betrekking tot ontwierp en implementatie. 
Generiekk programmeren verschaft effectieve oplossingen om een grote verschei-
denheidd aan beeld datatypen te ondersteunen. Daarmee is aan het. eerste vereiste 
voorr morfologische programmatuur voldaan. Dit hoofdstuk laat zien hoe gener-
iekk programmeren effectief kan worden gebruikt om gebruikelijke beeldverwerk-
ingproblemenn voor ontwerp en implementatie door gebruik van C++ en Standard 
Templatee Library (STL). Daarmee is ook aan het tweede vereiste voor morfolo-
gischee programmatuur voldaan. Dit. hoofdstuk schetst de hoofdlijnen voor een 
implementatiee in een nieuwe beeldverwerkingbibliotheek die Horus heet. 
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Hoofdstukk 3 Het Complete Lattic e Raamwerk: dit hoofdstuk verklaart de 
mathematischee morfologie vanuit het oogpunt van complete lattices. Beeldpunt-
enn beeld-lattice raamwerken worden beschreven. De complete lattice is nodig 
omm aan de derde vereiste voor morfologische programmatuur te voldoen. Erosies 
enn dilaties met eindige ondersteuning worden ook beschreven, aangezien zij vaak 
wordenn gebruikt in de mathematische morfologie. Dit hoofdstuk laat ook zien 
datt de ondersteuningen voor erosie en dilatie net zo nauw aan elkaar zijn gekop-
peldd als erosie en dilatie zelf. Voor een translatie variante disjunctie zijn de 
ondersteuningenn van erosie en dilatie niet op triviale wijze aan elkaar gerela-
teerd,, zodat een redundante karakterisering voor de adjunctie nodig is door 
ondersteuningg te geven voor erosie en dilatie. 

Ditt hoofdstuk beweert dat als een beeldverwerkingalgoritme niet in het com-
pletee lattice raamwerk past, het buiten het bereik van mathematische morfologie 
valt.. Het stipt kort het parallelle patroon (zie hoofdstuk 4) en trekt de conclusie 
datt veel van de bekende morfologische algoritmes die in de praktijk in de beeld-
verwerkingg worden gebruikt, zijn gebaseerd op iteraties van erosies en dilaties 
diee gebruikmaken van sequentile en wachtrij-gebaseerde implementaties, die in 
hoofdstukk 5 en 6 aan de orde komen. 

Naa de voorbereidingen kan het generieke programmeer paradigma worden 
toegepastt op mathematische morfologie in de hoofdstukken 4, 5 en 6 in de 
vormm van parallelle, sequentile en wachtrij-gebaseerde patronen. 

Hoofdstukk 4 Het Parallelle Patroon: Dit hoofdstuk verschaft de fundamentele 
conceptenn van de parallelle implementatie gebaseerd op het complete lattice 
raamwerk.. Het generieke patroon is volledig gekarakteriseerd door zijn com-
ponenten,, namelijk de iterator, het beeldpunt lattice en de adjunctie, en dient 
alss de basis voor het construeren van het parallelle patroon. Het houdt zich 
ookk bezig met de platte morfologie, waaronder structurerende elementen, die 
decompositiee van elementen structureert waar mogelijk om snelle algoritmes te 
verkrijgen.. Dit hoofdstuk geeft enkele voorbeelden voor de toepassing van het 
parallellee patroon voor scalaire en niet-scalaire lattices waaronder grijs waar den-
enn kleurenbeelden. Een implementatie van het parallelle patroon op basis van 
dee Horus bibliotheek structuur is ook beschreven, waaronder een oplossing voor 
hett grens probleem. 

Ditt hoofdstuk bediscussieert de toepasbaarheid van een algemene theorie voor 
mathematischee morfologie, goed neergezet in het complete lattice raamwerk, 
voorr de constructie van het generieke patroon voor morfologische algoritme rep-
resentaties.. Het generieke patroon is gemaakt met de drie basis bouwstenen, 
namelijkk de iterator, het beeldpunt lattice en de adjunctie en is toegepast op 
dee effectieve implementatie van algoritmes en applicaties. Ook is aangetoond 
datt veel algoritmes uit de literatuur alle zijn teruggebracht tot het parallelle 
patroonn (zie tabel 4.1). 

Hoofdstukk 5 Het Sequentile Patroon: Dit hoofdstuk introduceert de funderin-
genn die nodig zijn om het sequentile patroon te beschrijven, waaronder con-
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ceptenn als beelden, beeldpunten en beeldpunt sequencing. Vervolgens worden 
dee iteratieve morfologische operatoren besproken. Dit hoofdstuk introduceert de 
sequentilee implementatie voor erosie en dilatie. Zulke algoritmische constructies 
wordenn beschouwd als een stap in de richting voor het voldoen aan het vierde 
vereistee (namelijk dat de programmatuur snelheid in overweging moet nemen, 
ondankss de noodzaak voor generiekheid), waaraan wordt voldaan in hoofdstuk 
6.. Dit hoofdstuk presenteert twee klassieke voorbeelden van de toepassing van 
hett sequentile ontwerp patroon, namelijk de afstandstransformatie en de mor-
fologischee reconstructie. Ook wordt in dit hoofdstuk bewezen dat erosies en 
dilaties,, als ze volgens op de sequentile wijze worden gemplementeerd, idempo-
tentiee bereiken na een zeker aantal iteraties voor om het even welke sequencing 
operator. . 

Hett morfologische sequentile patroon verschaft een bruikbare en efficinte manier 
omm morfologische operatoren en toepassingen te ontwikkelen (zie tabel 5.1). 
Zulkee patronen geven een zeker aantal gemeenschappelijk regels die kunnen wor-
denn gebruikt om goed ontworpen algoritmes en implementaties te produceren. 
Eenn sequentieel patroon bevat enkele belangrijke aspecten voor het hergebruik 
vann morfologische bouwstenen die van het complete lattice raamwerk komen. 
Hett maakt ook duidelijk dat er speciale gevallen zijn wanneer de prestaties 
afnemenn door een groot aantal scans dat nodig is om stabiliteit te bereiken. 
Mett zulke gevallen kan effectief worden omgegaan door het wachtrij-gebaseerde 
patroon. . 

Hoofdstukk 6 Het Wachtrij-gebaseerde Patroon: Dit hoofdstuk behandelt 
dee algemene klasse van algoritmes die kunnen worden gemplementeerd door 
wachtrij-gebaseerdee constructies te gebruiken. Deze algoritmes delen een aan-
tall  karakteristieken die worden gebruikt om een generieke representatie voor 
wachtrij-gebaseerdee algoritmes te verschaffen. Hieronder vallen: het gebruik 
vann totale ordening relatie, een wachtrij-gebaseerde datastructuur, twee-stappen 
gestructureerdee algoritmes, een wavefront propagatie interpretatie, iteratie tot 
stabiliteit,, en de oorsprong in de ondersteuning van het structurerende element. 
Inn dit hoofdstuk worden wachtrij-gebaseerde algoritmes gebruikt in samenspraak 
mett de generieke patroon representatie om een wachtrij-gebaseerde patroon con-
structiee te verschaffen, wat leidt tot snelle implementaties van algoritmes die elk 
beeldpuntt slechts een keer nodig hebben. Daarmee is aan het vierde vereiste 
voorr morfologische software voldaan. Dit hoofdstuk geeft voorbeelden van mor-
fologischee operatoren en operaties die met behulp van een wachtrij-gebaseerd 
patroonn zijn gemaakt. De voorbeelden beslaan contour ver werking, morfologis-
chee reconstructie, en watersheds voor grijswaarden- en kleurenbeelden. 

Ditt hoofdstuk stelt vast dat een generieke representatie voor wachtrij-gebaseerde 
algoritmess wavefront propagaties. Het impliceert dat de actie van de morfologis-
chee operator nauw verbonden is met de notie van connectiviteit en is gebaseerd 
opp een soort van groeiproces, waar de informatie zich voortplant door het beeld. 
Tweee mogelijke generieke representaties voor wachtrij-gebaseerde algoritmes zijn 
gentroduceerdd om het wachtrij-gebaseerde patroon te kunnen beschrijven. Deze 
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representatiess zijn gekarakteriseerd ongeacht inbedding van gegevensgestuurde 
propagatiee in de initialisatie stap. Het wachtrij-gebaseerde patroon is gecon-
strueerdd om flexibiliteit te verschaffen in termen van vereisten voor wachtrij-
gebaseerdee algoritmes en om hun effectieve implementatie aan te sturen (zie 
tabell  6.3). 




