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Absztrakt. Strand egy távolságon alapuló vékonyító algoritmust java-
solt tércentrált kockarácson (BCC) mintavételezett objektumok középfel-
színének kijelölésére. Jelen cikkben javaslatot teszünk az algoritmus két-
féle módosítására, melyek futási komplexitása kisebb, és kevésbé érzéke-
nyek a pontok meglátogatási sorrendjére a vékonyítás során. Továbbá egy
újszer¶, középvonalra vékonyító algoritmust is bemutatunk.

1. Bevezetés

A váz egy régió-alapú alakleíró jellemz®, mely a (szegmentált) digitális bináris
objektumok általános alakját jellemzi [18]. 3D-ben a középfelszín általános ob-
jektumok, míg a középvonal cs®szer¶ objektumok tömör reprezentációjára szol-
gál. A távolság-alapú vázkijelöl® módszerek el®ször a távolságtérképet határozzák
meg egy megfelel® távolság függvénnyel és gyors algoritmussal, majd megkeresik
rajta a hegygerincpontokat [2,3]. Egy másik vázkijelöl® stratégia a vékonyítás,
mely egy topológia-meg®rz®, iteratív objektum redukciós módszer [14]. A távol-
ság-alapú eljárásokat gyakran kombinálják vékonyító algoritmusokkal. Ezeket a
megközelítéseket a következ®képpen osztályozhatjuk:

• Horgony-alapú vékonyítás: el®ször megkeresi a távolságtérképen beírható
maximális gömbök középpontjait (angolul centres of maximal balls, azaz
CMB-ket), mint �biztonságos� vázpontokat. Az ezt követ® vékonyító eljárás
a CMB-ket változatlanul hagyva határozza meg az objektum vázát.

• Távolság-rendezett vékonyítás: a távolság transzformációt követ® vékonyítás
k-adik iterációjában a k-adik legkisebb távolság érték¶ objektumpontokat
veszi �gyelembe, mint lehetséges törölhet® pontokat.

• Hibrid módszer : kombinálja a horgony-alapú és a távolság-rendezett véko-
nyítást.

A legtöbb 3D vázkijelöl® eljárás szabályos kockarácson mintavételezett ké-
peken m¶ködik. Ennek egy alternatívája a tércentrált kockarács (angolul body-
centered cubic, azaz BCC rács), melynek mozaikos reprezentációján a térbeli
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elemek, azaz voxelek alakja csonkolt oktaéder [22]. Az utóbbi években a BCC rács
egyre nagyobb �gyelmet kapott a 3D digitális képelemzés területén [1,6,7,16,25].

Strand mutatta be az els® olyan vázkijelöl® eljárást, mely BCC rácson minta-
vételezett bináris képeket feltételez [20]. Az algoritmusa rögzített távolság függ-
vényt használ, és csak középfelszín el®állítására képes. Legjobb tudásunk szerint
nincs hasonló eredmény a szakirodalomban a kés®bbi évekb®l. Munkánk során ki-
dolgoztuk az eljárás két módosítását, valamint egy középvonal kijelölésére képes
verziót.

Jelen dokumentum a továbbiakban a következ® felépítést követi: A 2. fe-
jezetben áttekintjük a digitális topológia alapfogalmait és korábbi eredményeit.
A 3. fejezetben ismertetjük Strand BCC rácson m¶köd® eredeti algoritmusát.
A 4. fejezetben bemutatjuk az algoritmus módosított változatait középfelszín
kijelölésére, míg az 5. fejezetben a középvonalra vékonyító változatunkat fejtjük
ki. Néhány tapasztalati eredményt illusztrálunk a 6. fejezetben, végül az ered-
mények összegezésével és a konzekvenciák levonásával zárjuk munkánkat.

2. Fogalmak és korábbi eredmények

Ebben a fejezetben áttekintjük a a digitális topológia és a távolság transzformá-
ció fogalmait, tulajdonságait.

Jelölje B a BCC rácsot, melynek elemeit pontoknak nevezzük. A BCC rács a
Z3 alábbi részhalmazaként de�niált:

B = {(x, y, z) ∈ Z3 | x ≡ y ≡ z (mod 2)}. (1)

Tekintsük a p = (px, py, pz) ∈ B pontot. BCC rácson az alábbi háromféle
szomszédságot különböztetjük meg (lásd 1. ábra):

N6(p) = {(qx, qy, qz) ∈ B | |px − qx|+ |py − qy|+ |pz − qz| = 2} ∪ {p}
N8(p) = {(qx, qy, qz) ∈ B | |px − qx|+ |py − qy|+ |pz − qz| = 3} ∪ {p}
N14(p) = N6(p) ∪N8(p).

(2)

A p, q ∈ B pontok i-szomszédosak, ha q ∈ Ni(p) (i ∈ {6, 8, 14}). Továbbá
legyen N∗

i (p) = Ni(p) \ {p}.
A �≺� lexikogra�kus rendezési reláció p = (px, py, pz) és q = (qx, qy, qz) B-beli

különböz® pontok között:

p ≺ q ⇔ (pz < qz) ∨ (pz = qz ∧ py < qy) ∨ (pz = qz ∧ py = qy ∧ px < qx).

Egy X ⊂ B nemüres halmazbeli különböz® pontok 〈x0, x1, . . . , xs〉 sorozatát
egy s hosszúságú i-útnak nevezzük x0-ból xs-be, ha xk i-szomszédos xk−1-gyel
(i ∈ {6, 8, 14}, k = 1, . . . , s). A p, q ∈ B pontokat i-összefügg®nek nevezzük, ha
létezik i-út p-b®l q-ba. Az X halmaz i-összefügg® az Y ⊇ X halmazban, ha
bármely két X-beli pont i-összefügg® Y -ban.

Kong jelölésrendszerét [12] követve de�niáljuk a (14, 14) bináris digitális képet
a P = (B, 14, 14, B) rendezett négyesként. A B ⊆ B halmaz elemeit fekete pon-
toknak nevezzük, és intenzitás értékük 1. A P kép véges, ha véges sok fekete pon-
tot tartalmaz. A B \ B halmaz elemeit fehér pontoknak nevezzük, és intenzitás
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1. ábra: N14(p) elemei (balra) és voxel reprezentációjuk (jobbra). Az N6(p)
tartalmazza a p középpontot és a hat �?�-gal jelölt pontot (zöld voxelek a jobb
ábrán). Az N8(p) tartalmazza p-t és a nyolc �•�-tal jelölt pontot (piros voxelek

a jobb ábrán).

értékük 0. Egy fekete komponens, azaz objektum egy maximális 14-összefügg®
ponthalmaz B-ben, míg egy fehér komponens egy maximális 14-összefügg® pont-
halmaz B \B-ben. Egy fekete pont határpont , ha legalább egy fehér ponttal 14-
szomszédos. Továbbá a p határpontot er®s határpontnak nevezzük, ha N8(p) tar-
talmaz legalább egy fehér pontot, különben p gyenge határpont . Véges képeken
az egyetlen végtelen fehér komponens a háttér . A véges fehér komponenseket
üregnek nevezzük.

Egy bináris képm¶velet redukció, ha bizonyos szabályok szerint csak fekete
pontokat színez át fehérre, amit az adott fekete pontok törlésének nevezünk. Egy
3D redukció topológia-meg®rz®, ha

• nem szakít szét (kett® vagy több darabra) objektumot,
• egy objektumot sem töröl teljesen és új üreget sem hoz létre,
• nem olvaszt össze egyetlen üreget másik üreggel vagy a háttérrel, valamint
• nem szüntet meg vagy hoz létre alagutat (amije például a tórusznak van).

Egy fekete pont egyszer¶, ha annak törlésével nem változik meg a kép topo-
lógiája [12]. A szekvenciális vékonyító algoritmusok egyesével döntenek a határ-
pontok törölhet®ségér®l. Ha ezzel a módszerrel kizárólag egyszer¶ pontokat tör-
lünk, az eljárás topológia-meg®rz®. Az alábbi tétel szerint az egyszer¶ség lokális
tulajdonság a BCC rácson, amely a vizsgált pont 14-szomszédságára történ®
kitekintéssel eldönthet®.

1. tétel. [24] Legyen p fekete pont a (B, 14, 14, B) képen. A p pont akkor és csak
akkor egyszer¶, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

1. Pontosan egy fekete komponens található az N∗
14(p) ∩B halmazban.

2. Pontosan egy fehér komponens található az N14(p) \B halmazban.
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2. ábra: Példa egyszer¶ p pontra (balra) és nem-egyszer¶ p pontra (jobbra).
A különböz® fekete 14-komponensek eltér® szimbólumokkal vannak jelölve.

A 2. ábrán egyszer¶ és nem-egyszer¶ pontra láthatunk egy-egy példát.
Jelölje Γ a fehér pontok halmazát. Egy P ponthalmaz távolság transzformá-

ciója (DT) minden p ∈ P ponthoz hozzárendeli a hozzá legközelebb es® q fehér
pont távolságát. A leggyakrabban használt távolság mértékek az euklideszi távol-
ság, de(p, q) =

√
(px − qx)2 + (py − qy)2 + (pz − qz)2 és a szomszédságon alapuló

távolságok, ahol di(p, q) jelöli a legrövidebb i-út hosszát p és q között [15]. BCC
rácson d8(p, q) és d14(p, q) távolságok jöhetnek szóba. Ez a de�níció nem közelíti
elég jól az euklideszi távolságot, ennek pontosítására a legrövidebb i-utak éleit
súlyozva azok összegét veszik két pont távolságának [4,15]. Ezt nevezzük Cham-
fer távolságnak, egy p pontból vett lehetséges irányok összességét azok súlyával
együtt pedig Chamfer maszknak . Jelölje 〈a, b〉 az általános Chamfer maszkot a
BCC rácson, melyben a és b rendre N∗

8 (p) és N∗
6 (p) minden eleméhez rendelt

súly. A szakirodalomban számos Chamfer maszkot javasoltak [9,23].
Egy p ∈ B pont lokális maximum, ha bármely q ∈ N∗

14(p) pontra DT (p) ≥
DT (q). Egy objektumba írható gömb minden pontja fekete, és legalább egy
ponton érinti az objektum határát. Továbbá a beírható gömb maximális, ha
nem tartalmazza ®t teljesen egyetlen más beírható gömb sem. Egy maximális
beírható gömb középpontja (center of maximal ball, azaz CMB) a gömb sugarával
van megcímkézve a távolságtérképen [5]. Egy p ∈ B pont CMB, ha bármely
q ∈ N∗

14(p) pontra DT (q) < DT (p) + w, ahol w a q ponttal fedésbe kerül®
Chamfer súly. d8 távolság esetében csak a 8-szomszédságra tekintünk ki lokális
maximumhelyek és CMB-k detektálásakor.

3. Strand algoritmusa

Strand szekvenciális vékonyító eljárása d14 távolságot feltételez, és csak középfel-
szín kijelölésére képes. A vékonyítás során meg®rzi a nem-egyszer¶ pontokat és a
felszín végpontokat. Egy p pontot felszín végpontnak tekint, ha teljesíti az alábbi
feltételeket:

• létezik két q, r ∈ N∗
14(p) ∩B pont, melyekre N14(q) ∩N14(r) = {p}, és

• nem létezik olyan s ∈ N∗
14(p) ∩B pont, melyre N14(p) ∩N14(s) ⊆ B.
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1. algoritmus: Strand vázkijelöl® algoritmusa - SDT
Input: (B, 14, 14, X) kép, benne a kiindulási objektumokkal
Output: (B, 14, 14, X) kép, mely az objektumok középfelszínét tartalmazza
// Távolság transzformáció és CMB-k detektálása

1 DT ← computeDT(X, d14)
2 A← CMB(DT, d14)

// El®re irányuló vékonyítás

3 for k ← 1 to max(DT) do

4 foreach p ∈ X do

5 if DT (p) = k, p egyszer¶, és N14(p) ∩A = ∅ then
6 X ← X \ {p}

// Visszafelé irányuló vékonyítás

7 repeat

8 changed1← false
9 for k ← max(DT) downto 1 do

10 repeat

11 changed2← false
12 D ← {p ∈ X \A | DT (p) = k, és p egyszer¶}
13 foreach p ∈ D do

14 if p egyszer¶ és nem felszín végpont then

15 X ← X \ {p}
16 D ← D \ {p}
17 changed1← true
18 changed2← true

19 until changed2 = false

20 until changed1 = false

Strand algoritmusa összesen három fázisra bontható. Az els® a vékonyítást
megel®z® távolság transzformáció és a CMB-k detektálása. Ezt követi a második
fázisban egy el®re irányuló �durva� vékonyítás, melynek során csak a horgony-
pontokkal nem szomszédos egyszer¶ pontokat törli. Emiatt a részeredményként
el®álló objektum 3�4 voxel vastagságú is lehet. Végül a harmadik fázisban a
hátramaradt objektumok felszínér®l még egy réteget �lehámoz�. A visszafelé
irányuló vékonyítás során távolság érték szerint csökken® sorrendben járja be az
objektumpontokat, tehát belülr®l kifelé haladva vizsgálja a már megcsonkított
objektumot. Ez a megoldás eltér az eddig megszokott front-terjedési modellt®l,
amely szerint a t¶zfront éppen ellenkez® irányban, vagyis az objektum határától
annak belseje felé halad.

A szekvenciális vékonyítás érzékeny az objektumpontok meglátogatási sor-
rendjére. Emiatt a kapott középfelszín általában �hamis�, azaz nemkívánatos
vázpontokat is tartalmaz, mely fölösleges szegmenseket eredményez. Egy tipikus
szituációt mutat be a 3. ábra, melynek el®fordulására a 4. ábrán láthatunk
példát.
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3. ábra: Példa elakadásra Strand eljárásának futása közben. A p gyenge
határpont a vele 6-szomszédos q pont törlése után nem-egyszer¶vé válik.

Eredeti objektum
(20 280)

El®re irányuló vékonyítás
eredménye

Végleges középfelszín
(4 926)

4. ábra: Strand algoritmusának eredménye egy lyukas kockára. A középs® és
jobb ábrán a horgonypontok szürkék, a többi vázpont piros. A fekete pontok

számát zárójelben helyeztük el.

2. tétel. Strand algoritmusának (1. algoritmus) futási komplexitása O(|I|4/3),
ahol |I| jelöli a képpontok számát.

Bizonyítás. Az eljárás els® két fázisának futási komplexitása lineáris, mert a
d14 távolság transzformáció, a CMB-k (szekvenciális) detektálása lineáris idej¶
m¶velet [23], valamint az el®re irányuló vékonyító fázisban pontosan egyszer
ellen®rzi az objektumpontok egyszer¶ségét. Legrosszabb esetben gyenge határ-
pontot is tévesen vázpontnak min®sít, ezen szegmensek hossza az objektum
vastagságának felével egyenl®, amit jelöljön Tobj .

Az 9. sorban kezd®d® ciklus futásakor minden hátralév® objektumpontot
megvizsgál, de csak egy réteget tud lehámozni minden ágról és felszín szeg-
mensr®l, mert csak azok egyszer¶ek. Emiatt minden objektumpont legfeljebb
Tobj alkalommal lesz meglátogatva, amíg az eljárás terminál, tehát a futási költ-
ség O(Tobj · |I|). Tobj maximális, ha a bemeneti kép kocka alakú. Ekkor az ob-
jektum vastagsága 3

√
|I| / 2, ha minden képpont fekete. Ezt az el®z® képletbe

helyettesítve adódik, hogy a futási komplexitás legrosszabb esetben
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O( 3
√
|I| / 2 · |I|) = O(|I|4/3), amely nem csak az utolsó fázis, hanem Strand teljes

algoritmusának költsége. ut

4. Módosított algoritmusaink középfelszín kijelölésére

Lineáris idej¶ algoritmusok konstruálása érdekében egyesítjük az 1. algoritmus
vékonyító fázisait, és leegyszer¶sítjük a vékonyító iterációk szervezését. A tör-
lési feltételünk továbbra is a nem-egyszer¶ és a felszín végpontok megtartásán
alapul. A határpontok meglátogatási sorrendjére való érzékenység csökkentése
érdekében bevezetünk egy új paramétert N néven, mely az iterációk maximális
ismétlési számát határozza meg. Ha N =∞, a meglátogatások száma nincs kor-
látozva. Ekkor addig tart az eljárás futása, amíg nem marad törölhet® pont. Ezt
a paramétert mindkét továbbfejlesztett algoritmusban használjuk. A vékonyítás
két lépésb®l áll. El®ször kigy¶jtjük a D halmazba az aktuális képr®l a törölhet®
pontokat, ezután egyesével ellen®rizzük a D halmaz elemeinek törölhet®ségét, és
csak akkor törlünk egy pontot, ha meglátogatásakor is egyszer¶. A téves vázpon-
tok el®fordulásának csökkentése érdekében a D halmaz elemeit lexikogra�kus
sorrendben járjuk be.

Els® algoritmusunk, melyre AB-N-visits néven hivatkozunk, egy horgony-
alapú vékonyító eljárás, melyben a CMB-k helyett a lokális maximumhelyeket
tekintjük horgonypontoknak. Erre azért van szükség, mert a detektált CMB-k
jelent®s része súlyozott távolságtérképeken téves vázpontnak min®sül [5]. En-
nél a megközelítésnél csak az er®s határpontokat veszem �gyelembe az aktuális
iterációban. Ennek köszönhet®en az er®s és a gyenge határpontok garantáltan
különböz® iterációs lépésbe tartoznak. Minden iteráció végén, minden meglá-
togatott de nem törölt pontot kigy¶jtünk egy S halmazba (lásd 2. algoritmus
16. sora). Ez a m¶velet garantálja, hogy a már meglátogatott pontok nem lesznek
a kés®bbi iterációk során újra ellen®rizve.

Második algoritmusunk, melyreDO-N-visits néven hivatkozunk, egy távolság-
rendezett vékonyító eljárás, mely mell®zi a horgonypontok detektálását, tehát a
H halmazt nem használjuk. Az objektumpontokat távolság érték szerint növekv®
sorrendben látogatjuk meg a vékonyítás során.

3. tétel. A 2. és 3. algoritmus lineáris futási komplexitású, ha N ∈ N.

Bizonyítás. Ahogy már említettük, a d14 távolság transzformáció lineáris idej¶.
Megjegyezzük, hogy ez a d8 és tetsz®leges 〈a, b〉 Chamfer távolságra is teljesül [9].
Ráadásul léteznek BCC rácsra lineáris idej¶ adaptációi az euklideszi távolság
transzformációnak [21].

Jelölje |I| továbbra is a képpontok számát. A vékonyító fázisban minden ob-
jektumpont pontosan egy iterációban lesz meglátogatva. A 2. algoritmusban ezt
az el®z®leg már vizsgált, de nem törölt objektumpontok kigy¶jtése biztosítja.
A 3. algoritmusban a távolság-rendezett bejárás garantálja ezt a tulajdonsá-
got. Nyilvánvaló, hogy minden határpont törölhet®ségét legfeljebb N alkalommal
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2. algoritmus: Horgony-alapú vékonyítás - APT
Input: (F, 12, 12, X) kép, benne a kiindulási objektumokkal, d távolság és

N meglátogatási fels® korlát
Output: (F, 12, 12, S) kép, mely az objektumok középfelszínét tartalmazza
// Távolság transzformáció és lokális maximumhelyek detektálása

1 DT ← computeDT(X, d)

2 A← LocalMaxima(DT, d)

3 S ← ∅
// Vékonyítás

4 repeat

5 L← {p ∈ X \ (S ∪A) | p határpont}
6 D ← {p ∈ L | p egyszer¶ az X halmazban és nem felszín végpont}
7 t← 0
8 repeat

9 t← t+ 1
10 foreach p ∈ D do

11 if p egyszer¶ az X halmazban then

12 X ← X \ {p}
13 L← L \ {p}
14 D ← D \ {p}

15 until t = N vagy nincs több törölhet® pont
16 S ← S ∪ L

17 until D = ∅

3. algoritmus: Távolság-rendezett vékonyítás - DOT
Input: (F, 12, 12, X) kép, benne a kiindulási objektumokkal, d távolság és

N meglátogatási fels® korlát
Output: (F, 12, 12, X) kép, mely az objektumok középfelszínét tartalmazza
// Távolság transzformáció

1 DT ← computeDT(X, d)

// Vékonyítás

2 for k ← 1 to max(DT) do

3 D ← {p ∈ X | DT (p) = k, p egyszer¶ és nem felszín végpont}
4 t← 0
5 repeat

6 t← t+ 1
7 foreach p ∈ D do

8 if p egyszer¶ then

9 X ← X \ {p}
10 D ← D \ {p}

11 until t = N vagy nincs több törölhet® pont
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vizsgálja meg, ennek köszönhet®en minden objektumpont legfeljebb N alkalom-
mal látogat meg. Ebb®l következik, hogy a futási költség O(N ·|I|), amely lineáris
id®t jelent, ha N ∈ N, ugyanis N rögzített. ut

A lyukas kocka kijelölt középfelszíne a módosított algoritmusokkal az 5. ábrán
látható. Vegyük észre, hogy ezek az eredmények kevesebb jelentéktelen vázpontot
tartalmaznak a 4. ábrán láthatóhoz képest.

AB-N-visits
(4 432)

DO-N-visits
(3 881)

5. ábra: Módosított algoritmusaink eredménye a lyukas kocka d14
távolságtérképén N = 2 beállítással. A bal ábrán a horgonypontok szürkék, a
többi vázpont piros. A zárójelben lév® számok a vázpontok számát jelölik.

5. Módosított algoritmusunk középvonal kijelölésére

A távolság-rendezett variánsunk megváltoztatásával az objektum középvonalát
is közvetlenül kijelölhetjük. Ennek érdekében a felszín végpontok helyett kétféle
vonalvégpont típust különítünk el. Egy p ∈ B pont C1 végpont, ha |N∗

14(p)∩B| =
1, vagyis pontosan egy fekete pont van a N∗

14(p) halmazban. Jelölje u ezt a fekete
szomszédot. Egy p pont C2 végpont, ha C1 végpont és u vonalpont. Az u pont
vonalpont, ha 14-szomszédságában pontosan két fekete pont van, és azok egymás-
sal nem 14-szomszédosak. Egy határpontot törölhet®nek tekintünk, ha egyszer¶,
de nem vonalvégpont. A középvonalra vékonyító algoritmusunkra DO-CS néven
hivatkozunk. Megváltoztattuk a vékonyító iterációkat is: a nem-törölt fekete pon-
tokat a további iterációkban ismét ellen®rizni kell, hogy a felszín szegmenseket
vonalakra zsugorítsuk. Az N paramétert nem használjuk, mert az iterációk szük-
séges ismétlési száma er®sen függ a kiindulási objektum struktúrájától. Ez az al-
goritmus tehát addig fut, amíg nem marad több törölhet® pont. Emiatt lehetetlen
konstans fels® korlátot adni az objektumpontok meglátogatási számára. Ebb®l
következik, hogy a (közvetlenül) középvonalra vékonyítás nemlineáris m¶velet.

Fontos megjegyezni, hogy nem érdemes horgonypont feltételt használni, mert
a detektált hegygerincpontok a középfelszínhez tartoznak, tehát szinte biztos,
hogy felszín szegmensek is keletkeznek.
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4. algoritmus: Középvonal kijelölése � DO-CS
Input: (F, 12, 12, X) kép, benne a kiindulási objektumokkal, d távolság és

Ci (i ∈ {1, 2}) vonalvégpont feltétel
Output: (B, 14, 14, X) kép, mely az objektumok középvonalát tartalmazza
// Távolság transzformáció

1 DT ← computeDT(X, d)

// Vékonyítás

2 for k ← 1 to max(DT) do

3 repeat

4 D ← {p ∈ X | DT (p) ≤ k, p egyszer¶ és nem Ci végpont}
5 repeat

6 foreach p ∈ D do

7 if p egyszer¶ then

8 X ← X \ {p}
9 D ← D \ {p}

10 until nincs több törölhet® pont
11 until D = ∅

A lyukas kocka kijelölt középvonala a 6. ábrán látható. Vegyük észre, hogy a
d8 sokkal �cikkcakkosabb� a kedvez®tlen bejárási sorrend miatt.

d14
(97)

d8
(84)

6. ábra: Lyukas kocka középvonala különböz® távolságtérképekb®l. A C1- és
C2-középvonalak egybeesnek, mert nem keletkezett C2-végpont. A zárójelben

lév® számok a vázpontok számát jelölik.

6. Eredmények

Az algoritmusainkat sokféle objektumon teszteltük. A 7�10. ábrák a középfel-
színeket, a 11�13. ábrák a középvonalakat ábrázolják. A hatékony szemléltetés
érdekében a legtöbb eredménykép fuzionált, melyeken a piros voxelek csak az
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Eredeti objektum
(42 522)

d14
SDT
(8 805)

〈5, 6〉
SDT
(1 110)

〈6, 7〉, N = 1, 2
APT

(4 365) + (4 329)

d14, N = 1
DOT
(6 162)

d14, N = 2
DOT
(3 918)

7. ábra: �A� alakú objektum kijelölt középfelszíne különböz® paraméterekkel.

d8, N = 2,∞
APT

(4 873) + (4 852)

d14, N = 2,∞
DOT

(3 918) + (3 792)

8. ábra: �A� alakú objektum túlzsugorított középfelszíne. N =∞ beállításnál a
t változó legmagasabb értéke a 2. és 3. algoritmus futásakor rendre 14 és 12.

els®, a zöld voxelek csak a második, míg a szürke voxelek mindkét jelölt algo-
ritmussal kinyert vázhoz tartoznak. Strand algoritmusa esetén a horgonypontok
szürkék, a többi vázpont piros. Súlyozott távolságok esetén Strand algoritmusa
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Eredeti objektum
(149 142)

d14
SDT

(26 305)

〈4, 5〉
SDT
(3 331)

d8, N = 1, 2
APT

(14 612) + (14 416)

d14, N = 1, 2
DOT

(19 130) + (8 930)

9. ábra: Fogaskerék kijelölt középfelszíne különböz® paraméterekkel.

számára is a lokális maximumhelyeket tekintettük horgonypontoknak. A záró-
jelben lév® számok az objektum- vagy vázpontok számát jelölik.

Strand algoritmusa d14 távolság esetén számos jelentéktelen szegmenset meg-
hagy. Vegyük észre, hogy az euklideszi távolság pontosabb közelítésével a detek-
tált horgonypontok száma csökken. Ha N = 1, a DOT eljárásunk az A bet¶
egyik oldalát majdnem teljesen változatlanul hagyja a kedvez®tlen bejárási sor-
rend miatt. A jelenséget sikeresen kezeli az N = 2 beállítás. Azonban ha N túl
nagy, a módosított verziók túlzsugoríthatják az objektumot, különösen d8 és d14
távolságtérképeken (lásd 8. ábra). Általában N ∈ {2, 3} elegend®. Látható, hogy
a középfelszín szaggatott a szekvenciális vékonyítás természete miatt.

Hasonló jelenséget �gyelhetünk meg a fogaskereken és az amforán. Az N = 2
beállítással sokkal letisztultabb vázat kapunk. Megjegyezzük, hogy vázpontok
száma és eloszlása a vékonyító stratégiától is függ.

Meg�gyelhet®, hogy C2 végpont feltétellel kevesebb nemkívánatos vázág ke-
letkezett a C1-hez képest.
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Keresztmetszeti kép Eredeti objektum
(566 765)

d14
SDT

(51 901)

〈3, 4〉
SDT

(25 892)

d14, N = 1, 2
APT

(53 522) + (51 493)

de, N = 1, 2
DOT

(29 749) + (29 246)

10. ábra: Amfora kijelölt középfelszíne különböz® paraméterekkel.

Eredeti objektum
(94 031)

d8
C1 + C2

(539) + (524)

〈3, 4〉
C1 + C2

(576) + (537)

11. ábra: Helikopter kijelölt középvonala különböz® paraméterekkel.

Eredeti objektum
(105 933)

〈4, 5〉
C1 + C2

(1 131) + (861)

de
C1 + C2

(1 153) + (818)

12. ábra: Sárkány kijelölt középvonala különböz® paraméterekkel.
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Eredeti objektum
(212 639)

d14
C1 + C2

(283) + (145)

de
C1 + C2

(121) + (121)

13. ábra: Egy szintetikus objektum kijelölt középvonala különböz®
paraméterekkel. A jobb képen a C1- és C2-középvonalak egybeesnek, mert nem

keletkezett C2-végpont.

7. Összefoglalás és távlati célok

Az APT és DOT algoritmusaink lineáris futási komplexitásúak, és Strand el-
járásához képest kevésbé érzékenyek a határpontok meglátogatási sorrendjére.
�Letisztult� középfelszín kinyeréséhez - tapasztalatunk szerint - N értékét ele-
gend® legfeljebb 3-ra állítani. Mindegyik algoritmus meg®rzi a kiindulási kép
topológiáját, ugyanis egyesével törlik az egyszer¶ pontokat az aktuális képen.
A javasolt algoritmusaink - Strand eljárásával ellentétben - nem korlátozód-
nak egyféle diszkrét távolságra. Az optimális paraméterek (például távolság,
vékonyító stratégia) a reprezentálandó objektum alakjától függnek. Megjegyez-
zük, hogy vázkijelöl® algoritmusok hatékonyságának mérésére számos módszer
létezik (például [8,13,19,26]), azonban diszkrét objektumokra az �igazi� váz de�ní-
ciójának hiánya miatt nem létezik széleskörben elfogadott módszer vázkijelöl®
eljárások kiértékelésére [17].

A kutatás következ® tervezett lépése párhuzamos vékonyító algoritmusok
konstruálása, valamint a bemutatott eredmények adaptálása lapcentrált koc-
karácson (FCC) mintavételezett képekre [22].
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