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S amenvatt ing

Binnen de vakgroep informatica van de Rijksuniversiteit Groningen is een afstu-
deerproject uitgevoerd betreffende een bibliotheek van parallelle morfologische
operaties op de CRAY J932 supercomputer. Deze bibliotheek is geimplementeerd
in de prograinmeertaal C waarbij gebruik wordt gemaakt van de systemcall tfork
oin parallellisme te verkrijgen.

De geImplementeerde routines zijn union, difference, intersection, erosion, di-
lation, opening, closing, skeleton & reconstruction, skiz & reconstruction, dis-
tance transform en connected components. Deze operaties zijn ontworpen voor
1- 2- en 3-dimensionale binaire en grijswaarde beelden. Voor de berekening van
de connected components is een vernieuwd algoritme gebruikt. Dit algoritme
maakt gebruik van een equivalentietabel, waarbij de waarden in de tabel gesor-
teerd worden tijdens het bepalen van de equivalenties tussen de komponenten.

Door het gebruikte parallellisme hebben we bevredigende resultaten gevonden
die voldoen aan de wet van Amdahl.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Bij conventionele seriële nitvoering van een programma wordt gebruik gemaakt
van één processor. Indien meer verwerkingskracht benodigd is, kan gebruik wor-
den gemaakt van parallellisme. Hierbij wordt een grote taak in kleinere taken
opgedeeld en verdeeld over meerdere processoren, waardoor netto (in wall-clock
time) een snellere verwerking plaatsvindt.

Dit project betreft de implementatie van een softwarebibliotheek van parallelle
morfologische operaties. Morfologische operaties zijn i.h.a. rekenintensieve ope-
raties. Door deze operaties parallel uit te voeren kan een grote snelheidswinst
worden behaald.

De geimplementeerde morfologische operaties voor binaire beelden zijn:
Vereniging,
doorsnede,
verschil,
afstands transformatie (distance transform),
berekening van het skelet (skeleton),
berekening van Skiz ('skeleton by influence zone').

De geimplementeerde morfologische operaties voor zowel binaire als grijswaarde
beelden zijn:
berekening van samenhangende componenten (connected components),
erosie,
dilatie,
opening,
sluiting (closing),

De operaties zijn gedefinieerd op de volgende abstracte datastrukturen:
Binaire beelden (1-, 2- en 3-dimensionaal),
Grijswaarde beelden (1-, 2- en 3-dimensionaal).

In hoofdstuk 2 worden de definities en de werking van de geImplementeerde
morfologische operaties besproken. Mogelijke problemen die bij de impletnen-
tatie kunnen optreden worden besproken in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt in
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hoofdstuk 4 de implementatie van de operaties behandelt. In hoofdstuk 5 wordt
een inleiding in parallellisme gegeven. Ook worden in dit hoofdstuk problemen
van parallellisme besproken. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 behaalde resulta-
ten behandeld en een conclusie gegeven.



Hoofdstuk 2

Morfologie

Morfologische operaties zijn bewerkingen voor het analyseren van digitale beel-
den [1]. De operaties die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn: Binaire set
operaties (vereniging, doorsnede en verschil), de berekening van connected com-
ponents, dilatie, erosie, opening, closing, de distance transform en de berekening
van de skeleton, Skiz en de reconstructie hiervan.

2.1 Binaire operaties

De setoperaties vereniging, doorsnede en verschil hebben als doel het op pixelniveau
vergelijken van beelden en de betreffende operatie op pixelniveau uitvoeren. Dit
houdt in dat voor elk pixel op dezelfde positie in de twee invoerbeelden een punt-
operatie wordt uitgevoerd, waarvan het resultant en de uitkomst daarvan wordt
weggeschreven naar een uitvoerbeeld.

2.2 Connnected components

Eén van de elementaire morfologische operaties op een binair beeld is het bepalen
van het aantal connected components van een beeld. Een connected component
is een maximale verzameling van pixels met dezelfde waarde die aan elkaar
grenzen. Met behulp van deze operatie kunnen gedeelten in een beeld met
dezelfde eigenschappen gedetecteerd worden. Nu kunnen pixels op verschillende
manieren aan elkaar grenzen 4-connected of 8-connected voor een 2D beeld (zie
figuur 2.1) en 6-connected of 26-connected voor een 3D beeld. We spreken van
4-connectiviteit als elk pixel de pixels ten noorden, oosten, zuiden en te westen
van zichzelf als buren heeft. We spreken van 8-connectiviteit als elk pixel de
pixels ten noorden, oosten, zuiden, westen, noord-oosten, noord-westen, zuid-
oosten en zuid-westen van zichzelf als buren heeft.

7



Figuur 2.1: 4- en 8-Connectiviteit

2.3 Dilatie en erosie

Dilatie en erosie zijn elementaire transformaties die bouwstenen van meer ge-
compliceerde operaties zijn. Deze transformaties zijn voor een verzameling X
en structurerend element A als volgt gedefinieerd:

dilatie: öA(X) = X A

erosie: CA(X) = X e A

waarbij X A staat voor de Minkowki som en Xe A voor de Minkowki verschil.

Minkowki som:

XeA={x+a:XEX,aEA}=UX4=UAz
aEA xEX

Minkowki verschil:

XeA= UXa
aEA

Het effect van een dilatie is het vergroten van componenten in bet beeld. Ilet
effect van een erosie is het verkleinen van componenten in het beeld. In beide
gevallen wordt gebruik gemaakt van een structurerend element (s.e.) die over
het orginele beeld wordt geschoven. Dit s.e. geeft de mate van vergroting of
verkleining aan. Als bij een dilatie de oorsprong van het s.e. op een ON-pixel
ligt, wordt bet s.e. op die positie gekopiëerd. Ilet gevoig hiervan is dat OFF-
pixels die overlapt worden door het s.e. flu ON-pixels worden. Dit levert een
verbreding van de randen van componenten op. Als bij een erosie de oorsprong
van het s.e. op een ON-pixel ligt, wordt dit pixel verandert in een OFF-pixel
wanneer niet de pixels die door het g.e. overlapt worden, niet alle ON-pixels
zijn. Dit levert een versmalling van de randen op (zie figuur 2.2)
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Structuring element

Figuur 2.2: Dilatie en erosie met een structuring element

2.4 Opening en closing

Opening en closing zijn operaties die zijn samengesteld uit de operaties erosie en
dilatie. Opening bestaat uit een erosie gevolgd door een dilatie. Closing bestaat
uit een dilatie gevolgd door een erosie.

Deze operaties zijn voor een set X en structuring element A als volgt gede-
fiuiëerd:

Opening:

XoA:=(XOA)E?A= U{Ah:Ahcx}
hEE

Closing:

X.A:=(XEBA)eA= fl{(r)h:(I)h2X}
hEE

Waarbij E de Euclidische ruimte R' is en A is het gespiegelde s.e.
V

A = —a: a E A

Het effect van een opening is het weghalen van kleine componenten en scherpe
hoeken in een beeld. Ilet effect van een closing is het vullen van kleine gaten en
tussenruimten in een beeld.

De belangrijkste eigenschappen van deze transformaties zijn:

1. (Anti)extensief
—x o A C X: de opening is anti-eztensief, het resultaat kan alleen maar
kleiner worden.
—x • A J X: de closing is exten.,ief, het resultaat kan alleen maar groter
worden.
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2. Idempotent:
(X o A) o A = X o A: meerdere keren een opening achter elkaar uitvoeren
hetzelfde resultaat op als een enkele opening.
(X • A) • A = X • A: meerdere keren een closing achter elkaar uitvoeren
levert hetzelfde resultaat op als een enekel closing.

3. Stijgend:
X o A C X' o A wanneer geldt dat X C X'
X • A C X' • A wanneer geldt dat X C X'

2.5 Distance transform

Voor het bepalen van afstanden in een discreet rooster maken we gebruik van

een digitale afstandsfunctie die afhaiikelijk is van de connectiviteit. Als 4-
connectiviteit wordt gebruikt liggen alle vier buren per definitie op afstand 1
van het centrale pixel. Dit heet de city-block distance. De distance transform is
een transformatie die van elk pixel de afstand tot de rand van het component
waartoe het pixel behoord berekent (zie figuur 2.3).

••. 0 1 1 10
1 22 10

_____

12210

___

11210

___

. 00100 I
Orglnetl beeld Distance transform Structuring clement

Figuur 2.3: Distance transform met een cross als structuring element

De distance transform is als volgt gedefinieerd: laat A c E. De distance trans-
form van A is de grijswaarde functie D: E — R die aan punt x de afstand van
z tot het complement van A toekent:

D(x) = d(x, AC)

Merk op dat D(x) = 0 voor punten z E AC

2.6 Morfologisch skeleton, Skiz en reconstructie

Skeletons van binaire beelden bestaan uit zo dun mogelijke lijnen en geven liet
'midden' van een component weer. Met behuip van een morfologische skele-

ton functie kan een binair beeld efficient worden gecodeerd. Een morfologische
skeleton functie wordt gedefmnieerd in termen van de functies opening, verschil

en vereniging. Het levert als eindresultaat een grijswaarde beeld waaruit het
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orginele beeld weer gereconstrueerd kan worden.

We deflniëren een n-voudige erosie met a.e. B als volgt:

nx

XeB:=(_.((XeB)eB)e...eB)=Xe(E?nB)
Ilet morfologisch skelet is flu gedeflniëerd als:

SK(X) = USn(X)

met

S(X)=XeB-(XeB)oB
Xe0B=X

Een voorbeeld van de berekening van een skeleton is gegeven in figuur 2.4
Een compacte manier om alle skeleton sets S(X) te coderen is met behuip van

............
• .•.•

(a)

.1
•,1•

.1
(D

Figuur 2.4: Skeleton functie met een cross K als structuring element:(a) Origi-

neel beeld A. (b)A e K. (c)A e2 K. (d)A o K. (e)(A e K) o K. (f)So. (g)Si.
(h)S2. (i)SK(A) = So U 51 U S2. (j) Structuring element

een skeleton funktie skf(X).

k X'i — f n + 1, (i,j) E S(X)t fi ''
— 0, (i,j) SK(X)

Voor een binair beeld kan ook de Skiz bepaald worden. De afkorting Skiz staat
voor 'skeleton by influence zone' en is een skeleton voor de achtergrond van een
beeld. De Skiz wordt gevormd door punten die op gelijke aistand van minstens

twee componenten liggen.
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Laat

A=(JC

met C1,. , CN de connected components van A. De zone of influence van ZN
van C, is de set van punten dichterbij C, dan bij elke ander component:

Z, = {x: d(x,C) <d(x,Cm),m n}

De punten die tot geen enkele Z behoren vormen de Skiz S van de acbtergrond
Ac:

s(Ac) (iz)
De Skiz kan berekent worden door het morfologisch skelet van de achtergrond
te bereken. Zowel eeri beeld verkregen met de skeleton functie als een beeld
verkregen met de Skiz, kan gereconstrueerd worden met een reconstructie functie
die als volgt is gedefinieerd:

X = US(X) B

llierbij is B het te gebruiken s.e.
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Hoofdstuk 3

P robleemanalyse

In dit hoofdstuk worden verschillende oplossingen behandeld voor de implemen-
tatie van de morfologische operaties. Van deze oplossingen worden de voor- en
nadelen en eventueel optredende problemen besproken.

3.1 Binaire operaties

Als eerste worden de set operaties vereniging, doorsnede en verschil besproken.
Deze operaties moeten worden geImplementeerd voor binaire beelden in zowel
1D, 2D als 3D. De binaire operaties hebben twee beelden als invoer en een derde
beeld als uitvoer. Om de set operaties te kunnen uitvoeren moeten de beide
invoerbeelden en het uitvoer beeld dezelfde dimensies en afmetingen hebben.

3.2 Connected components

Om de connected components van een beeld te bepalen wordt een beeld gela-
beld. Elke component krijgt uiteindelijk een ander label. Er zijn verschillende
methoden om dit te bereiken. Eén methode is de iteratieve methode. Hier-
bij wordt eerst het gehele beeld doorlopen en aan elk pixel met een vooraf
opgegeven waarde wordt een ander label toegekend. Hierna wordt, in het 2-
dimensionale geval, het beeld van links-boven tot rechts-onder doorlopen. De
labels van elk pixel worden vervangen door de laagste label-waarde van de al
gelabelde buurpixels. Welke pixels worden beschouwd als buurpixels is afhan-
kelijk van de connectiviteit. De connectiviteit wordt van te voren opgegegven.
Hierna wordt het beeld van rechts-onder tot links-boven doorlopen en worden
de labels op dezelfde manier vervangen. Dit proces herhaald zich totdat geen
labels meer veranderen. Het voordeel van deze methode is dat de benodigde
geheugenruimte minimaal is. Het nadeel is dat deze methode niet erg efficient
werkt. Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in figuur 3.1.
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Figuur 3.1: Labeling van een beeld

Rosenfeld & Pfaltz gebruiken een algoritme waarbij het beeld twee keer doorlo-
pen moet worden om elk component in het beeld van een ander label te voor-
zien [1]. Het beeld wordt, in het 2-dimensionale geval, eerst van links—boven
tot rechts-onder doorlopen. Ilierbij worden alle pixels met een vooraf opge-
yen waarde voorzien van een label die gelijk is nan die van de linker-buur of
boven-buur (alleen voor 4-connectiviteit). Wanneer de buren niet gelabeld zijn
krijgt het pixel een label-waarde die édn hoger is dan het vorige label. Als het
pixel twee buren bezit met verschillende label-waarden dan krijgt het pixel de

laagste van deze twee label-waarden. Alle equivalenties worden bewaard in een

equivalentie tabel. Na de eerste keer het beeld doorlopen te hebben, moeten de

equivalenties tussen de in de tabel voorkomende labels bepaald worden. Elke
klasse van equivalente labels krijgt een label-waarde gelijk ann de laagste label-
waarde in die kiasse. Wanneer het beeld voor de tweede keer doorlopen wordt,
krijgen alle labels de waarde van de klasse waartoe ze behoren. Deze methode
is geillustreerd in figuur 3.2

Het voordeel van deze methode is efficintie. Het beeld behoeft maar twee
keer te worden doorlopen. Vooral bij grote beelden kan dit veel snelheidswinst
opleveren. Het nadeel van deze methode is het benodigde geheugen voor de
equivalentie tabel. Deze equivalentie tabel kan in het 'worst-case' scenario even
groot worden als het aantal pixels in het beeld.
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1 1 1
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1 1 1
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1 1 1

1 2 2

3 1 2

1 1 2

1 2

4 1 2

Figuur 3.2: (a) Orgineel beeld (b) gelabeld beeld na de eerste 'pass' .De equi-
valentie kiassen zijn: (1,3,4) en {2} (c) gelabeld beeld na de tweede 'pass',
bestaande uit de uiteindelijke connected components

3.3 Dilatie en erosie

Dilatie en erosie van eon beeld zijn gedefinieerd met betrekking tot een s.e. Dit
s.e. heeft een oorsprong. Deze oorsprong hoeft niet in het s.c. te liggen. Wan-
neer bij eon dilatie de oorsprong van bet structuring element met eon ON-pixel
in het beeld overeenkomt, wordt het structuring element op doze positie in bet
beeld gekopieerd (zie figuur 3.3).

Figuur 3.3: (a) Orgineel beeld (b)
ring element

Om een beeld te dileren moot het gehele beeld doorlopen worden en op elk ON-
pixel moot het structuring element gekopieerd worden. Eon probleem dat hierbij
kan optreden is het kopieren van het structuring element buiten de afmetingen
van bet beeld. Wanneer eon ON-pixel precies op eon rand van het beeld ligt,
kan het structuring element niet in zijn geheel gekopieerd worden.
Bij eon erosie wordt op dezelfde manier als bij dilatie het beeld doorlopen.
Hierbij geldt hetzelfde probleem. Tijdens het doorlopen kan bet structuring
element buiten de afmetingen van het beeld vallen. In Hoofdstuk 4 wordt een
oplossing voor dit probleem gegeven.
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3.4 Opening en closing

Zowel de opening als de closing zijn opgebouwd uit de operaties dilatie en erosie.
De problemen die hierbij optreden zijn dan ook dezelfde als bij deze operaties.

3.5 Distance transform

De distance transform is een operatic op een binair beeld die de afstand van elk
pixel tot aan de achtergrond berekent (zie figuur 3.4). Deze operatic kan met
behuip van n erosies berekend worden, n staat voor het aantal erosies tot het
beeld geen ON-pixels meer bevat. Elke extra erosie houdt een hogere afstand in.

Waniieer een distance transform op deze manier worth uitgevoerd kost de ope-
ratic vooral bij grotere beelden veel rekentijd door het grote aantal erosies die
moeten worden berekend. Dc distance transform kan ook op een andere manier
worden berekend namelijk met behuip van het 2-pass algoritme van Rosenfeld
& Pfaltz. Dc twee passes zijn als volgt:

Pass-i - Laat I het invoerbeeld met de afmeting NR x NC zijn dan geldt
voor uitvoerbeeld J:

J(rc)—' min{J(r,c—l),J(r—1,c)}+1, I(r,c)=1
—l 0, f(r,c)=0

met J(r, —1) = J(—1, c) = 0. Per pixel drie operaties: één vergelijking, één
optelling en één minimum operatic.

Pass-2 (van recht-onder naar links-boven) - Invoerbeeld J en uitvoerbeeld D:

D(r,c)=min{J(r,c),D(r,c+1)+1,D(r+1,C)+l}

met D(r, NC) = D(NR,c) = 0 Per pixel vier operaties: twee optellingen en
twee minimum operaties. In totaal zijn zeven operaties per pixel nodig.

01110
12220
12330
12340
00100

eerste pass

................
01 110
122 10
122 10
1 1 21 0

00100
Orgineel beeld Tweede pass

Figuur 3.4: Distance transform in twee passes
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3.6 Morfologisch skelet, Skiz en reconstructie

Het morfologisch skelet S(X) wordt berekent met behuip van de operaties
erosie, opening en verschil. Het uitschrijven van S(X) levert:

Dit suggereert de volgende recursieve implementatie:
Pseudocode -

1. n := 0; erosiel := X

2. erosie2 := erosie e B

3. if erosie2 = 0 then N := n; SN(X) := erosiel; stop

4. open:=erosie2G)B

5. S(X) := erosiel — open

6. n := n + 1; erosiel := erosie2; gotostep2

Het nadeel van dit algoritme is de benodigde hoeveelheid geheugen. Alle tusse-
nantwoorden, wat in dit geval beelden zijn, blijven in het geheugen. Dit levert
a! gauw problemen op, zelfs voor kleine beelden. Voor de reconstructie is er een
soortgelijke oplossing:
Pseudocode -

1. n := N; A =0;

2. A:+AUS(X)

3. if n = 0 stop else A := A B

4. n := n — 1; gotostep2

Aangezien deze methode voor elk beeld S veel geheugenruimte in beslag neemt
is dit in de praktijk niet goed bruikbaar. Dit probleem kan worden opgelost door
niet alle beelden in het geheugen te houden maar te verenigen in het uitvoer
beeld wat een grijswaarde beeld is. Op deze manier wordt het skeletonbeeld
S, gevormd in het uitvoer beeld. Dc pixels hebben de waarde n, waarbij n
bet aantal benodigde dilaties aangeeft om het orginele beeld te reconstrueren.
Door het orginele beeld eerst te inverteren kan voor de Skiz kan dezelfde routine
gebruikt worden als voor de skeleton functie, omdat de Skiz de skeleton van de
achtergrond is. I)e reconstructie van dit beeld levert een gemnverteert beeld op.

17



Hoofdstuk 4

Oplossingsmethode

In dit hoofdstuk worden de implementaties van de morfologische operaties be-
handeld. Ook worden hier oplossingen gegeven voor de problernen die in het
vorige hoofdstuk aan de orde zijn gekomen.

4.1 Datastructuur

Voor bet representeren van binaire beelden wordt gebruik gemaakt van een

struct genaamd Binimage. Dit datatype ziet er als volgt uit:

Struct Binlmage
{ mt rank;

mt dim[MAXDIM];
mt origin[MAXDIMI;
bool *jmlD;
bool **jm2D;

bool ***jm3D;

}

Grijswaarde beelden worden gerepresenteerd met behuip van het datatype Grey-
Image:

struct Greylmage

{

mt rank;
mt dim[MAXDIM];
hit origin [MAXDIM);

grey *imlD;
grey **im2D;

grey ***im3D;

}

Binaire en grijswaarde beelden worden gerepresenteerd als respectievelijk ar-
rays van bool en arrays van grey. Beide datatypes zijn gedefinieerd als inte-
gers. Rank geeft het aantat dimensies van het beeld aan. Afhankelijk van het
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aantal dimensies wordt gebruik gemaaktvan imiD, im2D of im3D (voor 1, 2
of 3-dimensionale beelden). De afmetingen van een beeld wordt opgeslagen in
dim[MAXDIM], waarbij MAXDIM gelijk is aan 3. Origin wordt gebruikt om de
oorsprong van een structuring element aan te geven. Figuur 4.1 is een visuele
representatie van de datastructuur.

De datastructuur

I
I I I I I

IDimhhl

DimlO)

t21

Figuur 4.1: De datastructuur in het 3-dimensionale geval (im3D)

4.2 Binaire operaties

De binaire operaties zijn alle op dezelfde manier geImplementeerd. De algo-
ritmen hebben drie parameters nl: imagel, image2 en imageS. Imagel en
imag&2 zijn de binaire invoerbeelden waar de operatic op moet worden toege-
past. ImageS is het resulterende binaire uitvoerbeeld.
Het programma vergelijkt eerst de afmetingen van beide invoerbeelden met ci-
kaar. Wanneer deze niet aan elkaar gelijk zijn retourneert de procedure de
waarde -1. Deze waarde geeft aan dat de operatic niet met succes is uitgevoerd.
Afhankelijk van de dimensie van de beelden executeerd het prograinma code
Aan de hand van de dimensie kan de operatic worden uitgevoerd. Dc pseudo-
code in het 3-dimensionale geval is:

for depth do
for row do

for column do
image3[diepte ,rij ,kolotnj = imagel[diepte ,rij ,kolom] 6 image[diepte,rij ,kolom]

Waarbij 6 staat voor één van de binaire operaties: vereniging, doorsnede of
verschil.
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4.3 Connected components

Het programma voor liet berekenen de connected components bestaat uit meer-
dere procedures, te weten:

ConnectedComponents Dit is de hoofdprocedure;

InitLabels her worden de labels gemnitialiseerd;

Neighbors Bepalen van minimale label van buren;

Value Procedure voor het bepalen van de waarde van een label;

Normalize Procedure voor het opeenvolgend maken van labels.

4.3.1 ConnectedComponents

Voor het berekenen van de connected components hebben we twee verschillende
algoritmen geimplementeerd, te weten:
- Dc iteratieve inethode en
- Een aangepaste versie van de methode van Rosenfeld & Pfaltz.

De iteratieve methode

De procedure ConnectedComponents heeft vier parameters nl: image, labels,
connect en foreground. Image is een binair invoerbeeld waarvan de connected
components bepaald worden. Labels is het uitvoerbeeld, dit is een grijswaarde
beeld. Connect geeft de connectiviteit ann en de laatste parameter foreground
geeft aan of van de voorgrond of van de achtergrond de connected components
moeten worden bepaald.

Dc procedure begint met het controleren of het invoerbeeld gedefinieerd is. Wan-
neer het beeld niet gedefinieerd (NULL) is wordt de procedure gestopt, zoniet
dan gaat het verder met het bepalen van de connected components. Wanneer
het beeld niet NULL is wordt eon case-statement afhankelijk van de rank uit-
gevoerd. Als eerste wordt eon beeld aangemaakt met de titel Label. Hierin
komen de labels van de pixels te staan. Hierna wordt InitLabels aangeroe-
pen om de labels te initialiseren. Nu moot worden gecontroleerd of het label
de kleinst mogelijke label-waarde bezit. Dit gebeurt met behuip van de proce-
dure Neighbors. Wanneer eon pixel niet de kleinste label-waarde bezit wordt
het label vervangen door het kleinste label-waarde. Zo wordt het beeld twee
keer doorlopen, één keer van boven naar beneden (top down) en én keer van
beneden naar boven (bottom up). Dit proces herhaalt zich totdat geen labels
meer veranderen. Tenslotte wordt de procedure Normalize aangeroepen voor
het opeenvolgend nummneren van de labels.
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InitLabels

Dc procedure InitLabels heeft drie parameters nI: image, labels en foreground.
Image is het beeld waarvan de connected components bepaald moeten worden en
labels is het met labels te vullen beeld. De parameter Foreground is een boolean
die aangeeft of de voorgrond (de ON-pixels) of de achtergrond (de OFF-pixels)
van het beeld gelabeld rnoet worden.

In deze procedure vindt ook een controle plaats of image is gedefinieerd. Is
dit het geval dan wordt een case-statement afhankelijk van de rank uitgevoerd.
In het case-statement wordt het hele beeld image doorlopen en voor elk ON-
pixel (of OFF-pixel, afhankelijk van de parameter foreground wordt in het beeld
labels op dezelfde positie een label gezet. Elk label is in waarde één hoger dan
het vorige label.

Neighbors

De procedure NeighBors heeft vijf parameters nl: labels, row, column, depth
en connect. Labels is het connected-components beeld; row, column, depth zijn
respectievelijk de nj, de kolom en de diepte van het huidige pixel in het beeld.
Connect geeft (Ic connectiviteit ann.

De procedure begint met een controle op bet beeld labels. Wanneer deze gedefi-
nieerd is, wordt een case-statement ann de band van rank uitgevoerd. Wanneer
rank de waarde 1 heeft, is er maar één connectiviteit mogelijk, wanneer rank de
waarde twee heeft, kan de parameter connect, die de connectiviteit aangeeft, de
waarden 4 en 8 hebben. Heeft rank de waarde 3, dan kan connect de waarden 6
of 26 hebben. Aan de hand van de waarde van connect wordt een aantal keren
de procedure Value aangeroepen. Het uiteindelijke resultant van de procedure
is bet minimale label van de betrokken buren.

Value

De procedure Value heeft vier parameters nI: x, y, z en labels. z, y en z zijn de
iij, de kolom en de diepte van bet huidige pixel. Labels is weer het beeld dat de
labels bevat.

Net als bij de voorgaande procedures vindt her weer met behuip van een case-
statement een scheiding op basis van rank plants. In Value vindt een controle
plants om binnen de grenzen van bet beeld te blijven. Wanneer dit niet zou
gebeuren kan van een pixel dat bijvoorbeeld op de rechterrand van het beeld
ligt, de labelwaarde van van zijn rechter buurpixel opgevraagd worden zonder
dat deze bestaat. Vallen de coördinaten wel binnen de grenzen van het beeld,
dan wordt de labelwaarde van dat pixel teruggegeven.

Normalize

Dc procedure Normalize heeft als parameter labels. Als alle connected compo-
nents berekend zijn dan zijn de labels van de componenten in veel gevallen niet
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opeenvolgend. Deze procedure maakt de labels opeenvolgend. Dit gebeurd met
behuip van twee lussen. De ene lus zoekt het eerst volgende label in het beeld.
De tweede lus vervangt alle pixels met deze waarde in het beeld door een nieuwe
labelwaarde die opvolgend is aan het vorige label.

4.3.2 Aangepaste Rosenfeld & Pfaltz methode

Het prograrnma voor de berekening van de connected components volgens de
methode van Rosenfeld & Pfaltz is onder te verdelen in 3 secties, zoals hieronder
beschreven.

Initialisatie
Het invoerbeeld image en het uitvoerbeeld labels moeten gedefinieerd zijn en
moeten gelijke dimensies hebben. Alle pixels in het labels beeld initialiseren
we vervolgens op OFF, zodat bij vergelijkingen en berekeningen geen verkeerde
waarden gebruikt kunnen worden. De volgende stap is het definiëren en mi-
tialiseren van de equivalentietabel. De equivalentietabel kan in het worst-case
scenario evenveel elementen bevatten als het aantal pixels in het beeld. De
equivalentietabel is daarom gedefinieerd als een array ter grootte van het totale
aantal pixels in het beeld.

J3erekening equivalenties

Dit is het belangrijkste deel van de routine. Hierin worden de connected coin-
ponents bepaald en de equivalenties tussen deze components. Voor elk pixel
wordt zijn waarde vergeleken met de waarde van zijn buren. Hoeveel buren een
pixel heeft hangt af van de connectiviteit en van de positie van dat pixel in het
beeld. Voor pixels die zich aan de rand van het beeld bevinden liggen sommige
buren buiten de afmetingen van het beeld. Om de efficientie van de methode te
behouden is het beeld in verschillende delen opgeplitst, zodat alle pixels binnen
dat deel van het beeld dezelfde buren hebben (zie fig. 4.2). Door het beeld in
delen op te splitsen is het niet nodig om voor elk pixel te bepalen of de buren
zich binnen of buiten de randen van het beeld bevinden.

Indien een of meerdere buren dezelfde waarde in het originele beeld hebben, zijn
deze pixels samenhangend. Het huidige pixel krijgt de waarde van het buurpixel
met de laagste labelwaarde. Wanneer meerdere buren samenhangend zijn, wor-
den in de equivalentietabel de equivalenties bijgewerkt. Wanneer geen van de
buren dezelfde waarde heeft in het originele beeld, krijgt het huidige pixel de
waarde van het eerste vrije element in de equivalentietabel.

Nadat het gehele beeld gelabeld is meet nog een extra pass gemaakt worden
om alle labels te vervangen door equivalente labels uit de equivalentietabel.
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Figuur 4.2: a) 2-Dimensionaal beeld b) Beeld opgesplitst in 4 delen. Dc pixels
aan de randen hebben niet aan alle zijden buren.

4.4 Dilatie

Het programma voor dilatie bestaat nit twee procedures ni:

DilateBinlmage Dit is de hoofdprocedure;

Dilate Dc dilatie voor één pixel.

4.4.1 DilateBinimage

De procedure DilateBinlmage heeft drie parameters nl:image, diLimage en
3t_elem. Image is het te dilateren beeld en diLimage is het gedilateerde beeld.
St_elem is het s.e.

Eerste wordt gecontroleerd of de beelden image en diLimage gedefinieerd zijn
en of de afmetingen overeenstemmen. Vervolgens wordt een case-statement aan
de hand van rank uitgevoerd. Het beeld diLimage wordt volledig gevuld met
0FF-pixels, waarna voor elk ON-pixel in het invoerbeeld image de procedure
Dilate aangeroepen wordt.

4.4.2 Dilate

De procedure Dilate heeft zes parameters ni: image, diL.image, st_elem, col-

umn, row en depth. Image is ook hier weer het te dilateren beeld en diL image
het gedilateerde beeld. SLelem is het s.e. waarmee het beeld gedilateerd gaat
worden. Column, row en depth stellen respectievelijk de kolom, de nj en de
diepte voor (in het 2-Dimensionale geval heeft depth geen betekenis, in het l-D
geval hebben zowel row als depth geen betekenis).
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Net als in de andere procedures is de scheiding op basis van rank gemaakt
met behuip van een case-statement. Vervolgens wordt in diLimage het s.e. ge-
kopieerd op de positie van het huidige pixel element in image. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de randen van het beeld diLimage, anders kan
het s.e. gecopieerd worden buiten de afmetingen van dit beeld, wat zou leiden
tot terminatie van het pogramma.

4.5 Erosie

Ilet programma voor erosie bestaat uit twee procedures ni:

ErodeBinlmage Dit is de hoofdprocedure;

Erode Het uiteindelijke eroderen.

4.5.1 ErodeBinimage

De procedure ErodeBinlmage is de hoofdprocedure van het programma voor het
eroderen van een beeld. Deze procedure heeft, net als de procedure DilateBinlmage,
dde parameters ni: image, ero_image en sLelem. Verder is deze procedure ver-
gelijkbaar mte de procedure DilateBinlmage met als uitzondering dat hier de
procedure Erode wordt aangeroepen in plaats van de procedure Dilate.

4.5.2 Erode

De procedure Erode is grotendeels gelijk ann de procedure Dilate. Erode heeft
zes parameters nI: image, ero_image, sLelem,column, row en depth en heeft
dezelfde controles voor de grenzen. Eerst wordt het huidige pixel in het uit-
voerbeeld op ON geinitialiseerd. Ilet s.e. wordt op het huidige pixel in het
invoerbeeld gelegd. Voor elk ON-pixel in het s.e. wordt gecontroleerd of het
overeenkomende pixel in het invoerbeeld ook een ON-pixel is. Wanneer dit niet
het geval is, krijgt het huidige pixel in het uivoerbeeld de waarde OFF.

4.6 Opening

Opening is een operatie die is samengesteld uit de operatic erosie gevolgd door
dilatie. Het programina voor opening heeft drie parameters ni: image, open_image
en st_elem. image is het originele beeld. open_image is het uitvoerbeeld van de
opening operatic en sLelem is het s.c.

Eerst wordt gecontroleerd of de beelden image en open_image gedefinieerd zijn,
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en of de afmetingen hetzelfde zijn. Vervolgens wordt Erode aangeroepen met
bet het originele beeld als invoerbeeld. Vervolgens wordt Dilate aangeroepen
met het geerodeerde beeld als invoerbeeld.

4.7 Closing

De Closing is sainengesteld uit de operatie dilatie gevolgd door erosie. Verder
komt bet programma overeen met de procedure Opening.

4.8 Distance transform

De procedure voor de distance transform heeft drie parameters ni: image,
disLimage en sLelem. Image is het invoerbeeld waar de distance transforma-
tie op moet worden uitgevoerd. Dist_image is het getransformeerde beeld dat
wordt teruggegeven en sLelem is bet s.e. dat voor de transformatie gebruikt
wordt.

Eerst wordt gecontroleerd of de beelden image en di,t_image gedefinieerd zijn en
of ze dezelfde afmetingen hebben. Vervolgens wordt bet beeld image gekopiëerd
in di.sLimage, waarna het 2-pass algoritine van Rxsenfeld & Pfaltz toegepast zo-
als beschreven in het vorige hoofdstuk. Het s.e. wordt in tweeën opgedeeld. Het
orginele beeld wordt, afhankelijk van het s.e., verkleind zodat beide passes plants
kunnen vinden zonder dat het s.e. buiten de randen van bet beeld valt. Wan-
neer ON-pixels in de randen voorkomen hebben deze de distance-waarde één.
De beide passes worden nu uitgevoerd en bet getransformeerde beeld disLimage
teruggeven.

4.9 Morfologisch skelet en skiz

De procedure Skeleton heeft drie parameters ni: image, skeLimage en st_elem.
Image is het beeld waarvan het skelet berekend wordt, skeLimage is het titvoer-
beeld en st..elem is het s.c.. De procedure neemt het verschil van het invoerbeeld
en de opening van bet invoerbeeld. Dit verschil wordt opgeslagen in het grijs-
waarde skeleton beeld. Ilet geopende beeld wordt flu als uitgangspunt genomen
en dezelfde bewerkingen volgen weer. Dit herhaald zich totdat het beeld leeg
is. Ilet skeleton beeld bevat flu alle punten die wel in het niet geopende beeld
voorkomen en niet in het geopende beeld. Het skeleton beeld bevat informatie
waaruit het orginele beeld gerecontrueerd kan worden. Stel het aantal stappen
benodigd om het gehele skeleton beeld te verkrijgen n, dan kunnen we eveneens
in n stappen het orginele beeld reconstrueren. Het is dus van belang om bij te
houden in hoeveel stappen de punten in bet skeleton beeld zijri opgeslagen. Dit
kan eenvoudig door gebruik te maken van een grijswaarde beeld. Dc puntefl in
bet skeleton beeld hebben dan de waarde van de stap waarin ze zijn opgeslagen.
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De procedure voor het berekenen van de Skiz is gelijk aan de procedure voor het
berekenen van het morfologisch skeleton met die uitzondering dat het invoer-
beeld eerst worth geinverteerd. Verder heeft de procedure Skiz net als Skeleton
drie parameters nI: image, skeL*mage en st_elem met dezelfde betekenis.

4.10 Recover

De procedure recover heeft vier parameters ni: image, rec...image, sLelement en
foreground. Image is eon grijswaarde beeld wat het skeleton bevat. Rec_image
is hot beeld waar het gereconstrueerde beeld in komt te staan. Dit beeld is
vai het type Binlmage, daar hot gereconstrueerde beeld een binair beeld is.
St_element is bet te gebruiken s.e. en foreground geeft aan of bet to reconstru-
eren beeld eon skelet van de voorgrond (skeleton) of van de achtergrond (Skiz) is.

Eerst wordt gecontroleerd of de beelden image en rec...image gedefinieerd zijn
en of ze dezelfde afmetingen hebben. Vervolgend bepaalt de procedure Recover
bepalen in hoeveel stappen het beeld gereconstrueerd kan worden. Dit aantal
noemen we n. n is de hoogste waarde die in image voorkomt. Wanneer dit be-
paald is, wordt de vereniging van eon leeg beeld met alle punten met de waarde n
in het beeld image genomen. Dit beeld, het verenigde heeld, wordt gedilateerd.
ilierna wordt do vereniging genomen van het gedilateerde beeld met alle punten
met de waarde n—i in het beeld image. Deze vereniging wordt weer gedilateerd.
Na n iteraties zijn alle punten uit het image beeld verenigd en gedilateerd en
is bet beeld gereconstrueerd. Als laatste wordt foreground gecontroleerd. Als
deze de waarde True heeft wordt het uitvoerbeeld teruggegeven, heeft deze de
waarde False dan wordt het uitvoerbeeld eerst geInverteerd voordat het wordt
teruggegeven.
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Hoofdstuk 5

Parallellisme

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van verschillende parallelle sys-
temen en hoe parallellisme gerealiseerd kan worden. Systemen bestaande uit
meerdere processoren zijn i.h.a. onder te verdelen in twee kiassen: de shared-
memory en de distributed-memory parallelle systemen. Shared-memory sys-
temen beschikken over een geheugen waartoe alle processoren toegang hebben.
Bij distributed-memory systemen heeft elke processor zijn eigen lokale geheugen
waartoe het toegang heeft.

5.1 Shared memory systemen

Shared-memory systenien beschikken over een (grote hoeveelheid) geheugen,
waartoe alle processoren toegang hebben. Vaak is het geheugen opgebouwd uit
verschillende banken die met de processoren verbonden zijn door middel van
een switching netwerk. Dit netwerk maakt bet mogelijk elke processor met elke
willekeurige geheugenbank te verbinden. Alle processoren delen dezelfde adres-
ruimte. Hierdoor is bet voor een programmeur niet van belang te weten waar
de data zich bevindt in het geheugen. De CRAY J932, waarop de morfologische
bibliotheek is geImplementeerd, is een shared-memory systeem.

5.2 Distributed-memory systemen

Bij distributed-memory systemen heeft elke processor zijn eigen lokale geheugen.
Data kan naar andere processoren verzonden worden met behulp van message
passing. In de praktijk blijkt dat een dergelijk systeem i.h.a. moeilijker te
programmeren is dan een shared-memory-systeem omdat de programmeur zich
flu moet realiseren waar de data zich bevindt en hoe deze data naar de gewenste
locaties te 'routeren'. Tevens is het met dit systeem mogelijk dat variabelen in
bet locale geheugen van de ene processor andere waarden hebben dan kopien
van deze variabelen in bet lokale geheugen van een andere processor (dit is
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mogelijk omdat er verschillende adres-ruimten bestaan). Dit verschijnsel heet
het causaliteitsprobleem.

5.3 CRAY J932

Dc CRAY J932 is een systeem uit de CRAY J90 serie van CRAY Research
Inc [2]. Machines uit deze serie kunnen worden uitgerust met 16 of 32 vector-
processoren. De processoren hebben een performance van 200 MFLOPS . L)e

CRAY J932 van de RijksUniversiteit Groningen bestaat uit 32 processoren en 4
Gbytes aan RAM geheugen. Dit kan worden uitgebreid tot maximaal 8 Gbytes.
Ilet geheugen heeft een toegangstijd van 7Ons. Het geheugen is verdeeld in
8 secties met 4 subsecties per sectie en 16 banken per subsectie voor 512 of
256 geheugenbanken. Elke processor is onafhanketijk met de secties verbonden.
Er wordt single-bit error correction/double-bit error detection (secded) tussen
een processor en het geheugen toegepast. Dit houdt in dat wanneer een data-
bit veranderd wordt, de single-bit error correctie het gelezen woord uit het
geheugen automatisch corrigeert. Als twee bit van hetzelfde data-woord zijn
veranderd wordt de fout gedetecteerd maar niet gecorrigeerd. De CRAY heeft
uit sneiheidsoverwegingen geen virtueel geheugen. Zonder virtueel geheugen
kunnen adressen meteen afgebeeld worden naar het geheugen zonder vertaling
van virtuele adressen. Nadeel hiervan is dat bij gebruik van de CRAY als multi-
user systeem gebruikers-progranima's soms totaal uitgeswapt worden naar disk
als zij geheugen ruimte delen met eon ander gebruikers-programma. Processen
kunnen op de CRAY via speciale registers met elkaar communiceren (suet) of via
het gedeelde geheugen (langzaam). De peak-performance bij mnaximale parallelle
verwerking met 32 processoren is 32 x 200 MFLOPS 6.4 GFLOPS 2 De

maximale dataoverdracht tussen processoren en geheugen bedraagt 51,2 Mb/s.
De klok periode is iOns (100MHz) [3].

5.4 Vectorisatie en pipe-lining

De CRAY J932 bezit 32 vector-processoren met vector-registers ter grootte van
128 posities. Berekeningen op een array kunnen vaak sneller worden uitge-
voerd wanneer deze gevectoriseerd worden. Loop-operaties kunnen met vectori-
satie door één processor parallel worden uitgevoerd door gebruik te maken van
pipe-lining. Bij een gevectoriseerde lus worden run-time checks toegevoegd om
te controleren of operaties binnen de lus daadwerkelijk binnen de 128 posities
van het vector-register passen. Door gebruik te maken van pipe-lining kunnen
bewerkingen zoals vermenigvuldigen van twee floating-point getallen versneld
worden. Als eon pipe-line voldoende gevuld is, zal na elke klok-cyclus eon eind-
resultaat ult de pipe-line komen. Er is dan sprake van eon soort parallellisme.
Om floating-point getallen snel ann floating-point eenheden van de processor te
kunnen aanbieden, wordt gebruik gemaakt van vector-registers. Dit zijn regis-
ters om een groot aantal floating-point reeksen in op te kunnen slaan waarop een

'MFLOPS (Mega FLOats Per Second) is een miljoen floating-point instructies per seconde
2GFLOPS (GigaFlops) is 1000 MFLOPS
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rekenkundige operatic kan worden uitgevoerd. Met behuip van vector-registers
met pipe-lining is ook op een sequentiele computer (met één processor) een mate
van parallelle verwerking mogelijk.

Omdat in de procedures voor de morfologische bibliotheek in de lussen veel
sprongen naar andere procedures voorkomen is geen vectorisatie mogelijk. Vec-
torisatie is alleen mogelijk als de lussen geen sprongen of conditionele state-
ments bevatten, en er afhankelijkheden tussen array-indices bestaan. (Bijv.

A[i] := A[i] + A[i — i]is niet vectoriseerbaar).

5.5 Parallel programmeren

Om van meerdere processoren gebruik te kunnen maken moeten de routines in
parallelle taken worden opgedeeld. Deze taken worden verdeeld over het aan-
tal beschikbare processoren en geëxecuteerd waarna de deeluitkomsten worden
saniengevoegd. De processor waar de routine op wordt gestart is de master pro-
cessor, de andere processoren worden slaafprocessoren genoemd. Een probleem
dat hierbij kan optreden is een slechte load-balancing. Wanneer een aantal pro-
cessoren is aangevraagd voor de parallelle verwerking van een programma, kan
het voorkomen dat niet alle processoren tegelijk klaar zijn. De processoren die
eerder klaar zijn wachten dan op de andere processoren totdat die hun bereke-
ningen gedaan hebben. Oin deze verspilling van rekenkracht tegen te gaan dient
de programmeur de berekeningen zo gelijkmatig mogelijk over de beschikbare
processoren te verdelen. [4].

Dc speedup die bereikt wordt met parallelle executie kan benaderd worden met
behuip van Amdahl's wet [5]. Deze Iuidt als volgt:

S(N)= E4±FS

S(N) staat voor de verwachte speedup over N processoren, FP staat voor het
parallelle gedeelte en FS voor het seriele gedeelte van het programma. Bij het
parallelliseren van een programma kunnen verschillende vormen van overhead
optreden nI:

begin parallel overhead Dc overhead die ontstaat bij het initialiseren van
een parallelle sectie.

slave arrival time Dc benodigde tijd voor de eerste slaafrocessor om het
parallelle gedeelte te bereiken.

wait slave overhead Dc benodigde wachttijd voor de master processor oni
met het seriele dccl van de routine verder te gaan narlat het parallelle
gedeelte beindigd is.

loop synchro overhead Dc tijdspanne tussen het beindigen van de laatste
iteratie op de master processor en de Iaatste parallelle iteraties op de
slaafprocessoren.
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load-imbalance Treedt op wanneer de taken niet gelijkmatig over het aantal
processoren verdeeld kunnen worden.

Tfork en tasking zijn twee inanieren om parallellisme te krijgen.

5.5.1 Tfork

Een manier van parallelle executie is om op elke bcschikbare processor een dccl
van de procedure uit te voeren. Hiervoor wordt de procedure n keer gekopiëerd,
waarbij n gelijk is aan het aantal processoren minus één. Nu bestaan er n kopiën
en het originele proces. Samen is dit gelijk aan het aantal beschikbare processo-
ren. Het kopieren gebeurt met behulp van de functie tfork. Deze functie maakt
een 'multitasking sibling', een kopie, aan met een eigen stack en proces ID.
Tfork maakt niet zoals de functie fork een kind proces aan maar een proces op
gelijk niveau die het geheugengebied met het ouderproces deelt. Tfork maakt
bet mogelijk om met meerdere processoren tegelijkertijd dezelfde variabelen te
delen [6]. Een procedure die geparallelliseerd moct worden, wordt op een zo-
danige manier over de processoren verdeeld dat elke processor een evenredige
deeltaak krijgt van de gehele berekening. Om dit te realiseren wordt het beeld
onderverdeeld in evenveel stroken als er processoren zijn (zie figuur 5.1).
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I • I

I I •I I. . -I II II I I. ... ..
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AantaICPUS=5

Beeld verdeeld in strokenOrigineel beeld

Figuur 5.1: Onderverdeling van een beeld in stroken

Elke strook wordt op een aparte processor berekend. ledere afsplitsing berekent
een gedeelte van het uiteindelijke resultaat en schrijft dit weg in het gemeen-
schappelijk geheugen. Het verdelen van een beeld in stroken wordt door de
volgende code gerealiseerd. We nemen voor de eenvoud aan dat de hoogte van
het beeld deelbaar is door het aantal processoren (ncpus).

for (pl; p<ncpus; p++)
if ((U = tfork 0) == 0)

break;
lwb = imagel->dim[1] / ncpus;
upb = p*lwb;
lwb = upb-lwb
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ncpu' S is het aantal processoren dat gebruikt wordt. Dc onder- en bovengrens
van een strook worden gerepresenteerd door resp. lwb en uwb. Elk door tfork
afgesplitst proces berekent zijn eigen lwb en upb.

5.5.2 Tasking

Een andere manier van parallel programmeren is gebruik te maken van tasking.
De Cray J932 heeft een sterk optimaliserende C++ compiler. Om het parallel
uitvoeren van algoritmen te verbeteren en de hoeveelheid run-time overhead
van een vertaling van broncode te beperken, kent de Cray C++ compiler een
aantal directives waarmee de programmeur aan kan geven of een gedeelte van
de code parallel dient te worden uitgevoerd; of een bepaalde lus gevectoriseerd

kan worden; of functies binnen een lus moeten worden geplaatst (inlined); of een
kritiekc sectie in het algoritme voorkomt etc. De compiler-directives kunnen
in de C broncode opgenomen worden in zogenaamde *pragma statements [7].
Om een his parallel te laten uitvoeren kan de 'directive' *praglna _CRI taskloop
worden opgenomen. De compiler zorgt ervoor dat tijdens de uitvoering de lus
wordt opgedeeld en dat elk deel wordt berekend op een vrije processor. Zo wordt
een goede load-balancing verkregen. De C++ compiler van de Cray kent onder
aiideren de volgende directives:

#praglna _CRI parallel en *pragma _CRI endparallel
Deze directives geven aan dat de code die tussen deze directives staat pa-
rallel kan worden uitgevoerd. Binnen een parallel gebied kunnen andere
directives aanwezig zijn die aangeven welke stukken goed parallel uitge-
voerd kunnen worden en welke niet.
De directive heeft de volgende syntax:
lpragma _CRI parallel [shared (variabele)]
[private (variabelen)) [value (variabelen)) [defaults]
[if (exp)] [maxcpus (exp)]

Dc variabelen achter shared zijn gedeelde variabelen. Van deze variabelen

is slechts én kopie in het geheugen aanwezig. Alle processoren hebben
toegang tot deze variabelen. Van de private variabelen wordt voor elke
processor die de code uitvoert een kopie aangemaakt. Van de variabelen
achter value is voor elke processor én exemplaar in het geheugen aanwe-
zig, dit is vergelijkbaar met private. Na afloop is de waarde van de value
variabelen ongedefinieerd. Met defaults kan worden aangegeven dat alle
variabelen die een blok niveau hoger gedeklareerd zijn dan het blok niveau
waar het #pragma directive staat en niet in de lijsten, private of
value voorkoinen, shared worden. De expressie exp achter de if wordt
tijdens run-time bepaald. Als de expressie false is dan zal tasking van het
parallelle gedeelte achterwege blijven. Wanneer de expressie true is dan
zal het gebied zoveel mogelijk parallel worden uitgevoerd. Maxcpus wordt
gebruikt om ann te geven hoeveel processoren maximaal aan het parallelle
gedeelte toegekend mogen worden.

3Dit is en sectie waar slechts én proceor aan mag werken
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• #pragma _CRI taskloop en #pragma _CRI endloop
Deze directives dienen ervoor om aan te geven dat een lus die tussen deze
directives staat parallel dient te worden uitgevoerd. Dc directive kan ook
gebruikt worden buiten een parallel gebied. Het wordt dan direct voor
ecu lus gezet om aan te geven dat bet een parallelle lus is.
De directive heeft de volgende syntax:
lpragma _CFtI taskloop [shared (variabele))
[private (variabelen)) [value (variabelen)] [defaults]
[if (exp)] [maxcpus (exp)1 [savelast] (dist]
savelast houdt in dat de laatste iteratie van de lus wordt uitgevoerd
door de processor waarop het algoritme is gestart, nadat alle andere itera-
ties van de lus op de andere processoren zijn voltooid. Het argument diet
geeft de distributie var' de taken over de processoren aan. Default hiervoor
is dat de taken zullen worden uitgedeeld aan alle beschikbare processoren
(maar wel <maxcpus). Met de optics wave, chunks ize, numchunks of
guided voor het argument diet, kan een taak worden onderverdeeld in
subtaken, waarbij getracht wordt de load-balancing voor de processoren zo
gunstig mogelijk te houden. De overige optics hebben dezelfde betekenis
als bij de directive #pragma _CRI parallel. De directive #pragma _CRI
endloop geeft bet einde ann van een parallelle lus.

• #pragma _CRI guard en *pragma _CRI endguard
Deze directives geveti aan dat code die tussen deze directives staat maar
door één processor tegelijk inag worden uitgevoerd. Deze directives wor-
den gebruikt voor het aangeven van een kritieke sectie.

Vaxiwege de gekozen datastructuur kunnen de #praglna directives niet gebruikt
worden voor de parallellisatie van de morfologische hibliotheek. Wegens run-
time allocatie kunnen data-afhankelijkheden niet bepaald worden door de com-
piler.
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Hoofdstuk 6

Resultaten en conclusies

Dit hoofdstuk behandelt de gemeten executietijden bij het gebruik van meerdere
processoren en de methode volgens welke deze metingen tot stand zijn gekomen.

6.1 Methode voor tijdmetingen

Voor liet meten van de executietijden bij het gebruik van meerdere processoren
is gebruik gernaakt van een progranima genaamd Job Accounting (JA). Dit
programma meet de executietijden van parallelle programma's en geeft voor
elke processor aan hoeveel processortijd verbruikt is. De (verkorte) uitvoer van
JA ziet er als volgt uit:

Job Accounting - Summary Report

Operating System

Multitasking Breakdown
sn9509 cray 8.0.4.1 roo.7 CRAY J90

(Concurrent CPUs

1

2
3

4

* Connect seconds

* 0.9798
* 0.0083
* 0.0024
* 0.0017

0.0447
0.0841

0. 1826

0.7545

= CPU seconds)

= 0.9798
= 0.0167
= 0.0072
= 0.0069
= 0.2234
= 0.5047
— 1.2781
= 6.0359

(Concurrent CPUs
(Avg.)

4.40 *

* Connect seconds
(total)

2.0581 =
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De uitvoer geeft de tijdmeting weer voor de executie van het connected compo-
nents algoritme op een 512 x 512 beeld met gebruikmaking van 8 processoren.
Dc benodigde executietijd voor de operatie is 2.058 1 seconden. Dit is de tijd
dat de Cray aan het rekenen is. Deze tijd is opgedeeld om rekentijden voor ver-
schillende aantallen processoren aan te geven. In dit overzicht is te zien dat de
operatic 0.9798 seconden op 1 processor actief was. Dit is de benodigde seriële
tijd voor het inlezen van beelden en het initialiseren van variabelen. Dc aan-
gegeven tijden voor 2 tot en met 8 processoren (CPU's) zijn tijdmetingen voor
de paraltelle execiitie van de operatic. Het gemiddelde aantal gebruikte proces-
soren is 4.40 en de totale gebruikte processortijd is 9.0527 seconden. Dc totale
gebruikte processortijd is hoger dan de werkelijke executietijd door parallelle
uitvoering van de code.

6.2 Tijdmetingen

In figuur 6.1 zijn tijdmetiiigen weergegeven van binaire setoperaties. Dc gemeten
tijden in de eerste grafiek gelden voor 500 uitvoeringen van de operatic Union
op een 256 x 256 beeld. Op de horizontale as is het aantal gebruikte processoren
aangegeven. Op de verticale as staan de gemeten tijden. Dc kleinste execu-
tietijd voor de operatic Iigt bij het gebruik van 6 processoren. Wanneer meer
dan 6 processoren gebruikt worden neemt de overhead bij gebruik van meerdere
processoren (initialisatie, opdeling in stroken en synchronisatie) dusdanige vor-
men aan dat de overhead de snetheidswinst overtreft. De oorzaak hiervan Iigt
in het feit dat de setoperaties simpele operaties zijn die weinig rekentijd vergen.
Verder valt bet op dat de gemeten tijden bij gebruik van 2 processoren hoger
zijn dan de gemeten tijden bij gebruik van 1 processor. Een sluitende verkiaring
hiervoor hebben we op dit moment imiet.
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Uniort/Difference/Intersection op 256x256 beeld (500 uitvoenngen)

I Processoren
Uniort/Difference/Intersection op 1 OOxlOOxlOO beeld (20 ultvoerlngen)

I Processoren

Figuur 6.1: Tijdmetingen van binaire setoperaties bij meerdere processoren

De tweede grafiek in fignur 6.1 geeft tijdmetingen weer voor binaire setoperaties
op een 3-dimensionaal 100 x 100 x 100 beeld. Doordat dit beeld veel meer pixels
bevat dan het 2-dimensionale beeld zijn ook veel meer berekeningen benodigd en
dus overtreft de overhead de snelheidswinst pas bij een groter aantal processoren.
Verder geven de grafieken vergelijkbare resultaten.
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Voor een operatie als erosie of dilatie zijn veel meer berekeningen nodig dan
voor binaire setoperaties. Het uitvoeren van deze operaties levert, door de
relatief minder grote overhead, ook tijdwinst op bij het gebruik van meer dan 8
processoren. In figuur 6.2 staan tijdnietingen voor 20 iteraties van de operatie
erosie. De tijdmetingen in de eerste grafiek gelden voor een 2-dimensionaal
512 x 512 beeld. De tweede grafiek geeft tijdmetingen voor een 3-dirnensionaal
100 x 100 x 100 beeld. Uit beide grafieken blijkt dat ook bij het gebruik van 15
processoren nog snelheidswinst geboekt wordt, en de overhead dus nog niet de
overhand heeft.

Erosion op 512x512 beeld (20 uitvoenngen)

uâuiiii 16
# Processoren

Erosion op lOOxlOOxlOO beeld (20 uitvoeringen)

16
# Processoren

Fignur 6.2: Tijdmetingen van de operatie erosion bij verschillende aantal pro-
cessoren
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In figuur 6.3 staan tijdmetingen voor de connected components peratie op een 3-
dimensionaal 100 x 100 x 100 beeld. Het maximale aantal gebruikte processoren
ligt hierbij op 32. Dit is het totale aantal processoren in de Cray J932. In
deze grafiek is het opvallend dat de gemeten tijden rond de 28 processoren
omhoog gaan en bij 32 processoren weer omlaag. Voor dit fenomeen bestaat
geen duidelijke verkiaring. Wel is het zo dat het enige tijd geleden onmogelijk
was om meer dan 24 processoren tegelijk aan te sturen. Dit leidde voorheen tot
vastlopen van het gehele systeem. Hiervoor is een software oplossing geleverd
door Cray, wat de oorzaak zou kunnen zijn voor de vreemde piek.
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6.3 Conclusies

Het gebruik van meerdere processoren om de geimplementeerde morfologische
operaties parallel uit te voeren levert redelijke resultaten op. Wanneer echter
simpele operaties op kleine beelden (zoals een setoperatie op een 256 x 256

beeld) uitgevoerd worden, neemt de overhead veroorzaakt door het gebruik van
de Tfork operatie en het opdelen van het beeld in stroken dusdanige vormen
aan dat snelheidsverlies het gevolg is.
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APPENDIX A: User Manual

Naam:

Union - Berekening van de vereniging van 2 binaire beelden.

Syntax:

Union(<invoerbeeld_t>, <invoerbeeld_2>, <uitvoerbeeld>)

Beschrijving:

Union berekent de vereniging van 2 invoerbeelden en zet bet resultaat in het

uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1 als een fout optreedt, anders is bet

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld_ 1

invoerbeeld_2 De invoerbeelden voor de berekening van de vereniging. Deze

binaire beelden zijn van bet type Binlmage.

uitvoerbeeld Ret beeld waarin de vereniging van de 2 invoerbeelden

geplaatst wordt. Dit binaire beeld in van bet type Binlmage.



Naam:

Difference — Berekening van het verschil van 2 binaire beelden.

Syntax:

Difference(<invoerbeeld_i>, <invoerbeeld_2>, <uitvoerbeeld>)

Beschrijving:

Difference berekent het verschil van 2 invoerbeelden en zet het resultaat in

het uitvoerbeeld.

Ret resultaat van de functie is —1 als een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld_ 1

invoerbeeld_2 De invoerbeelden voor de berekening van het verschil. Deze
binaire beelden zijn van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Ret beeld waarin het verschil van de 2 invoerbeelden
geplaatst wordt. Dit binaire beeld in van het type Binlmage.



Naam:

Intersect - J3erekening van de doorsnede van 2 binaire beelden.

Syntax:

Intersect (<invoerbeeld_1>, <invoerbeeld_2>, <uitvoerbeeld>)

Beschrij ving:

Intersect berekend de doorsnede van 2 invoerbeelden en zet het resultaat in het

uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld_ I

invoerbeeld_2 De invoerbeelden voor de berekening van de doorsnede. Deze

binaire beelden zijn van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Het beeld waarin de doorsnede van de 2 invoerbeelden

geplaatst wordt. Dit binaire beeld in van het type Binlmage.



Naam:

Erosion - Berekening van de erosie van een binair beeld.

Syntax:

Erosion(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrijving:

Erosion voert een binaire erosie uit op het invoerbeeld en zet het resultaat

in het uitvoerbeeld. St_elem is het strukturerend element vat

hierbij gebruikt wordt.

Het resultaat van de functie is -1. als een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de erosie berekend moet worden. Dit

binaire beeld Is van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Het ge\"erodeerde beeld. Dit binaire beeld is van het

type Binlmage.

st_elem Met te gebruiken strukturerend element voor de erosie. Dit

binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

Dilation - Berekening van de dilatie van een binair beeld.

Syntax:

Dilation(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrij ving:

Dilation voert een binaire dilatie nit op het invoerbeeld en zet het

resultaat in het uitvoerbeeld. St_elein is het strukturerend element vat

hierbij gebruikt wordt.

Het resultaat van de functie is —1 ale een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld vaarvoor de dilatie berekend moet worden. Dit

binaire beeld is van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Het gedilateerde beeld. Dit binaire beeld is van bet

type Binlmage.

et_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de dilatie. Dit

binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

Opening — Berekening van de opening van een binair beeld.

Syntax:

Opening(<invoerbeeld>, <nitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrijving:

Opening voert een binaire opening uit op bet invoerbeeld en zet het

resultaat in het uitvoerbeeld. St_elem is het strnkturerend element vat

hierbij gebruikt wordt.

Ret resultaat van de functie is -1. ale een font optreedt, anders is bet

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld vaarvoor de opening berekend moet vorden. Dit

binaire beeld is van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Het geopende beeld. Dit binaire beeld Is van het

type Binlmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de opening. Dit

binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

Closing - Berekening van de sluiting van een binair beeld.

Syntax:

Closing(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrijving:

Closing voert een binaire sluiting ult op het invoerbeeld en zet het

resultaat in het uitvoerbeeld. St_elem is het strukturerend element vat

hierbij gebruikt wordt.

Het resultaat van de functie is —1 als een lout optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de smiting berekend moet worden. Dit

binaire beeld is van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Bet gesloten beeld. Dit binaire beeld is van het

type Binlmage.

st_elem Bet te gebruiken strukturerend element voor de sluiting. flit

binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

GreyErode - Berekening van de erosie van een grijsvaarde beeld.

Syntax:

GreyErode(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrijving:

GreyErode voert een grijsuaarde erosie ult op het invoerbeeld en zet het
resultaat in het uitvoerbeeld. St_elem is het strukturerend element vat

hierbij gebruikt wordt.

Het resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is het
resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld vaarvoor de grijswaarde erosie berekend moet

worden. Bit grijswaarde beeld is van het type Greylmage.

uitvoerbeeld Met geerodeerde beeld. Dit grijswaarde beeld is van het
type Greylmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de grijswaarde
erosie. Dit binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

GreyDilate - Berekening van de dilatie van een grijswaarde beeld.

Syntax:

GreyDilate(dnvoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrljving:

GreyDilate voert een grijswaarde dilatie uit op het invoerbeeld en zet het

resultaat in het nitvoerbeeld. St_elem is bet strnkturerend element vat

hierbij gebruikt vordt.

Het resultaat van de functie is -1 als een font optreedt, anders is bet

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld vaarvoor de grijsvaarde dilatie berekend moet worden. Dit

grijswaarde beeld is van bet type Greylmage.

uitvoerbeeld Het gedilateerde beeld. Dit grijsvaarde beeld is van bet

type Greylmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de grijsvaarde

dilatie. Dit element is van bet type Binlmage.



Naam:

GreyOpening - Berekening van de opening van een grijswaarde beeld.

Syntax:

GreyOpening(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrij ving:

GreyOpening voert een grijswaarde opening uit op het invoerbeeld en zet het

resultaat in het uitvoerbeeld. St_elem is het strukturerend element vat

hierbij gebruikt vordt.

Het resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld vaarvoor do grijswaarde opening berekend moet

warden. Dit grijsvaarde beeld is van het type Greylmage.

uitvoerbeeld Het geopende beeld. Dit grijswaarde beeld is van het

type Greylmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de grijswaarde

opening. Dit binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

GreyClosing - Berekening van de smiting van een grijswaarde beeld.

Syntax:

GreyClosing(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrij ving:

GreyClosing voert een grijswaarde sluiting nit op het invoerbeeld en zet het

resultant in het uitvoerbeeld. St_elem is het strukturerend element vat

hierbij gebruikt wordt.

Bet resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is het

resnltaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de grijsvaarde sluiting berekend moet

worden. Dit grijswaarde beeld is van het type Greylmage.

uitvoerbeeld Het gesloten beeld. Dit grijswaarde beeld is van het

type Greylmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de smiting. Dit

binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

Skiz - Berekening van de Skiz-functie van een beeld.

Syntax:

Skiz(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Bescbrij ving:

Skiz voert de Skiz-functie uit op het invoerbeeld en zet het resultaat in

het uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is bet

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de Skiz-functie berekend moet worden. Dit

binaire beeld is van het type Binlmage.

De berekende Skiz-functie. Dit grijswaarde beeld is van het
type Greylmage.

Het te gebruiken strukturerend element voor de

Skiz-functie. Dit binaire element is van bet type Binlmage.

uitvoerbeeld

st _e lem



Naam:

Distance - Berekening van de afstandstransfonnatie van een beeld.

Syntax:

Distance(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrij ving:

Distance voert de afstandstransformatie uit op het invoerbeeld en zet
het resultaat in het uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1 als een fout optreedt, anders is bet
resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de afstandstransformatie berekend moet
worden. Dit binaire beeld is van het type Binlmage.

uitvoerbeeld De berekende afstandstransformatie. Dit grijswaarde beeld is

van het type Greylmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de

afstandstransformatie. Dit binaire element is van het type

Binlmage.



Naain:

Skeleton - Berekening van de skeletfunctie van een beeld.

Syntax:

Skeleton(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <at_elem))

Beschrijving:

Skeleton voert de skeletfunctie uit op het invoerbeeld en zet het resultaat in

bet uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1 ala een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de skeletfunctie berekend moet worden. Dit

binaire beeld is van bet type Binlmage.

uitvoerbeeld De berekeude skeletfunctie. Dit grijswaarde beeld is van het

type Greylmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de

skeletfunctie. Dit binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

Recover — Herstelt het originele beeld uit een skeletbeeld.

Syntax:

Recover(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>, <voorgrond>)

Beschrij ving:

Recover hersteld het originele beeld uit een skeletbeeld. Het skeletbeeld

is het invoerbeeld en herstelde beeld is het uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Skeletbeeld vat hersteld moet vorden. Dit grijsvaarde beeld

is van het type Greylmage.

uitvoerbeeld Het herstelde beeld. Dit binaire beeld is van het

type Binlmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de
herstelfunctie. Dit binaire element is van het type Binlmage.

voorgrond Een vlag om ann te geven of het invoerbeeld een

skeletfunctie is van de voorgrond dan wel de achtergrond.

Dit is een boolean.



Nasm:

Medialaxis - Berekening van de mediale as functie

Syntax:

Medialaxis(<invoerbeeld>, <uitvoerbeeld>, <st_elem>)

Beschrijving:

Medialaxis voert de mediale as functie uit op het invoerbeeld en zet het

resultaat in het uitvoerbeeld.

Het resultaat van de functie is -1. als een tout optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

invoerbeeld Beeld waarvoor de mediale as functie berekend wordt. Dit

binaire beeld is van het type Binlmage.

uitvoerbeeld De berekende mediale as functie. Dit binaire beeld is van

het type Binlmage.

st_elem Het te gebruiken strukturerend element voor de mediale as

functie. Dit binaire element is van het type Binlmage.



Naam:

ConnectedComponents - Berekening van de samenhangende komponenten van een

beeld.

Syntax:

ConnectedComponents(<invoerbeeld), <uitvoerbeeld>, <connectiviteit>).

Beschrijving:

ConnectedComponents bepaald de aaneengealoten komponenten van het

invoerbeeld. Het resultaat van de berekening is het uitvoerbeeld. De

aaneengeslotenheid hangt af van de parameter connectiviteit.

Met resultaat van de functie is -1 als een f out optreedt, anders is het

resultaat 0.

Parameters:

irivoerbeeld Het beeld waarvan de aaneengesloten komponenten bepaald moeten

worden. Invoerbeeld is een binair beeld van het type Binlmage.

uitvoerbeeld Het resultaat van de aaneenges].oten komponenten

berekening. Uitvoerbeeld is een grijswaarde beeld van het

type Greylmage.

connectiviteit De te gebruiken connectiviteit voor het berekenen van de

aaneengesloten komponenten. Voor een 2-dimensionaal beeld is

deze waarde 4 of 8. Voor een 3-dimensionaal beeld is deze

waarde 6 of 26. Connectiviteit is van het type integer.


