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Modelos Computacionais para Processamento Digital deImagens em Arquiteturas ParalelasNeucimar Jerônimo LeiteDCC/IMECC/UNICAMPCaixa Postal 606513081-970 Campinas - SPneucimar@dcc.unicamp.brAugust 11, 1995AbstractIn this paper we present some computational models for iterative cellular automa-ton for image processing applications. We introduce some concepts such as memorysplitting, conditional functions, dynamic neighborhood and supervisor automaton. Themodels de�ned lead to a parallel language structure that can express low-level imageprocessing in a clear and concise way. The language allows a transparent description ofthe algorithms and can be easily expandable to reect the needs of people working indi�erent branches of image processing.1 Introdu�c~aoA m�aquina de Turing �e um modelo de computa�c~ao que de�ne um sistema seq�uencialcomo sendo constitu��do de um conjunto de estados �nitos. Os dados de entrada s~aos��mbolos que podem ser lidos ou modi�cados durante a evolu�c~ao do sistema. Estastransforma�c~oes podem ser descritas em termos de um programa ou seq�uência de in-stru�c~oes que de�ne o resultado �nal obtido quando da execu�c~ao da �ultima instru�c~aodo programa. N�os diferenciamos, assim, dois n��veis de abstra�c~ao na descri�c~ao de umalgoritmo: um representado por um modelo de computa�c~ao formal e o outro, por umaestrutura de programa�c~ao constitu��da de dados e instru�c~oes reais.A descri�c~ao dos modelos formais �e muito importante para a an�alise do tempo deexecu�c~ao de algoritmos paralelos de processamento de imagens. Por exemplo, em an�alisede imagens, os modelos de Rosenfeld [Rosenfeld-83] de�nem um autômato como umconjunto de c�elulas cuja mem�oria �e proporcional ao logaritmo do n�umero de c�elulasda rede. Neste caso, um grande n�umero de operadores caracter��sticos de an�alise deimagens, tais como histograma, rotula�c~ao, transformada do eixo medial, c�alculo da�area, do per��metro, diâmetro de uma regi~ao, etc, tem uma complexidade de c�alculoproporcional ao diâmetro da matriz celular.De maneira geral, os modelos formais, expressando opera�c~oes efetuadas por umautômato celular s~ao importantes para a compreens~ao e descri�c~ao das classes de al-goritmos executadas por sistemas maci�camente paralelos. No entanto, o alto grau de1



abstra�c~ao (como o modelo de Rosenfeld) e/ou especi�cidade (modelos limitados a ar-quiteturas espec���cas n~ao conduz a uma estrutura de linguagem ex��vel que exprima osdiversos algoritmos de processamento de imagens de forma natural e transparente.N�os apresentamos, a seguir, alguns modelos formais de autômatos celulares iterativospara processamento de imagens. Estes autômatos est~ao relacionados com arquiteturasparalelas SIMD do tipo MPP, DAP, CLIP, CAAP [Fountain-87], etc. Os modelos dis-cutidos apresentam diferentes recursos computacionais e consideram alguns problemasrelacionados com a descri�c~ao dos algoritmos de processamento de baixo n��vel de ima-gens. Estes modelos conduzem a uma estrutura de linguagem paralela que possibilita,entre outras, uma representa�c~ao natural das opera�c~oes executadas em processadoresmatriciais, assim que uma descri�c~ao transparente destas opera�c~oes.Este artigo est�a organizado da seguinte forma. A se�c~ao 2 de�ne os modelos dosautômatos para processamento de imagens. A se�c~ao 3 apresenta a estrutura da lin-guagem decorrente dos modelos l�ogicos de�nidos, e d�a alguns exemplos de representa�c~aoalgor��tmica. Finalmente a se�c~ao 4 tece algumas considera�c~oes gerais sobre o trabalho.2 Autômato celular para processamento de imagensVisando de�nir alguns modelos formais para processamento de imagens, n�os retomamos,mais precisamente, a de�ni�c~ao geral de autômato celular apresentada por Rosenfeld[Rosenfeld-79]. Um autômato celular �e um conjunto C de c�elulas que, num dado ins-tante, se encontram num determinado estado. Uma con�gura�c~ao do autômato �e umaaplica�c~ao de C em Q, onde Q �e o conjunto de todos os estados poss��veis. Uma con-�gura�c~ao e especi�ca o estado e(c) de cada c�elula c, c 2 C. Cada uma destas c�elulaspode ler o estado de n c�elulas vizinhas. A evolu�c~ao do autômato �e caracterizada poruma fun�c~ao de transi�c~ao �. De�nidas a con�gura�c~ao inicial e a fun�c~ao �, o autômato secomporta como um sistema determinista em que para uma con�gura�c~ao dos estados dasc�elulas, e uma dada transforma�c~ao, existe uma �unica con�gura�c~ao de�nindo o estado�nal do autômato.Uma fun�c~ao de transi�c~ao �e uma aplica�c~ao � de Qn+1 ! Q. Aplicando-se uma talfun�c~ao a uma con�gura�c~ao e do autômato, a nova con�gura�c~ao e' �e tal que e'(c) =�[e(c), e(c1),...,e(cn)], c1, c2,...,cn �e o conjunto das c�elulas vizinhas de c.Consideremos o conjunto � = f�1, �2,...,�pg, onde �i �e uma aplica�c~ao de Qn+1em Q. N�os de�nimos um programa do autômato como sendo uma seq�uência do tipo(�i1 , �i2 ,...,�ir), com �iq 2 �. A con�gura�c~ao �nal �e obtida aplicando-se �i1 , �i2 ,..., �ir ,sucessivamente [Leite 92].A potência computacional de um autômato Ai depende das opera�c~oes � realiz�aveise �e caracterizada pelo conjunto das aplica�c~oes �i � �. Um autômatoAj , caracterizadopor �j, �e mais potente que Ai se �i � �j e �i 6= �j.N�os de�nimos um autômato geral para processamento de imagens como sendo umautômato representado pelo conjunto Q = P [ P' de estados, e pelo conjunto � defun�c~oes primitivas. P �e o conjunto dos estados correspondentes �a imagem inicial e P' �ea mem�oria auxiliar das c�elulas.O problema que se coloca quando da implementa�c~ao de um autômato celular (ou deuma m�aquina que o simule) refere-se ao bom compromisso entre:� o custo material associado ao tamanho da mem�oria e �a complexidade do conjuntode fun�c~oes �.� a complexidade computacional do autômato.2



A seguir, n�os abordaremos estes aspectos a partir de alguns exemplos de modelosde autômatos que s~ao casos especiais do autômato geral de�nido acima. Para istoconsideraremos o problema que consiste a restringir o conjunto das fun�c~oes execut�aveisenquanto tentamos aumentar o conjunto dos algoritmos efetivamente implement�aveispelo autômato.2.1 Autômato minimalInicialmente, observemos que o autômato mais simples, do ponto de vista da mem�oria,�e o autômato minimal cuja mem�oria �e Q = P.Um exemplo interessante deste tipo de autômato �e dado pela Transformada Sim-ples de Golay [Golay-69]. Esta transformada representa opera�c~oes sobre imagens con-siderando apenas um plano de mem�oria que se comporta, ao mesmo tempo, comomem�oria de entrada e sa��da do sistema.Evidentemente, uma restri�c~ao muito severa, do ponto de vista da mem�oria, reduz ocusto das c�elulas em detrimento dos recursos funcionais da arquitetura. Por exemplo, nocaso em que esta mem�oria n~ao �e su�ciente para guardar as coordenadas das c�elulas narede, �e imposs��vel ao autômato identi�c�a-las de maneira un��voca e, conseq�uentemente,executar algoritmos que considerem a distribui�c~ao espacial dos objetos na imagem, taiscomo o c�alculo do centro de gravidade, a localiza�c~ao dos pontos de m�aximoem opera�c~oesde correla�c~ao, transformada de distância, etc.2.2 Autômato com planos de mem�oriaUma maneira de restringir o conjunto das fun�c~oes �i �e de particionar Q em diferentessubconjuntos (planos de mem�oria) e de considerar apenas certas restri�c~oes de fun�c~oes aestes planos de mem�oria.Um autômato com planos de mem�oria �e um autômato geral tal que Q = P [ Q1 [Q2 [...[ Qj , (P, Q1, Q2,...,Qj s~ao os planos de mem�oria do autômato), e tal que umafun�c~ao �i 2 � �e:� uma aplica�c~ao do tipo Xn+1 ! Y com X, Y 2 fP, Q1,...Qjg. N�os representamosesta aplica�c~ao por �i(X ! Y).� ou uma aplica�c~ao do tipo XxY ! Z com X, Y, Z 2 fP, Q1,...,Qjg. N�os represen-tamos esta aplica�c~ao por �i((X,Y) ! Z).A fun�c~ao �i, cuja execu�c~ao depende de parâmetros p1, p2,...,pj, �e indicada por �i(;p1, p2,...,pj). Esta representa�c~ao param�etrica ser�a utilizada na especi�ca�c~ao de fun�c~oesde convolu�c~ao, opera�c~oes morfol�ogicas, reconhecimento de padr~oes, etc.Uma aplica�c~ao do tipo �i(X ! Y) corresponde �a uma fun�c~ao de vizinhan�ca cujoresultado, armazenado em Y, depende do estado da c�elula e do estado das c�elulasvizinhas no plano X. Exemplos destas aplica�c~oes s~ao o c�alculo do max, da m�edia e damediana da vizinhan�ca.Uma aplica�c~ao do tipo �i((X,Y) ! Z) corresponde a uma fun�c~ao pontual entre doisplanos X e Y, com o resultado armazenado em Z. Exemplos destas aplica�c~oes s~ao asfun�c~oes monodi�adicas do tipo invers~ao, incremento, e as fun�c~oes di�adicas tais comoadi�c~ao, subtra�c~ao e fun�c~oes boleanas.Devido �a restri�c~ao das fun�c~oes de transi�c~ao, visando limitar sua complexidade com-putacional, um autômato com planos de mem�oria �e menos potente que um autômatogeral (se os dois autômatos possuem mesma mem�oria Q).3



2.3 Autômato com fun�c~oes condicionaisUm autômato com planos de mem�oria �e um autômato tal que, a cada instante, todasas c�elulas executam a mesma fun�c~ao �, sem nenhum n��vel de autonomia. Uma maneirade aumentar a funcionalidade do autômato �e atrav�es da no�c~ao de fun�c~ao condicional.Um autômato com fun�c~ao condicional �e um autômato com planos de mem�oriacontendo um plano S distinto, S 2 fQ1, Q2,...,Qjg, e tal que a execu�c~ao das fun�c~oes detransi�c~ao pode ser condicionada ao estado deste plano. Uma fun�c~ao �i(; if S=k) �e umafun�c~ao que s�o �e executada por uma c�elula c se o valor de S for igual a k.Este modelo executa um controle local de atividades e inclui o conceito de pro-grama�c~ao orientada por dados. Este aspecto �e importante quando se deseja, por exem-plo, discriminar regi~oes de uma imagem e tratar cada uma destas regi~oes diferenciada-mente. Suponhamos que a imagem a ser processada se encontra no plano P e que cadac�elula cont�em um plano S de log2(l) bits. Neste caso, podemos utilizar uma fun�c~ao devizinhan�ca �i(P ! S) para classi�car a imagem original em l classes. Um programa dotipo(�1(P ! P ; if S = 0)�2(P ! P ; if S = 1). .. .. .�l(P ! P ; if S = l-1))especi�ca um processamento a ser aplicado �a imagem em fun�c~ao de um parâmetro(�i(P ! S)) calculado a partir dos valores da imagem original e das c�elulas da vizin-han�ca.O modelo de autômato com fun�c~oes condicionais, apresentado aqui, �e uma gener-aliza�c~ao das m�ascaras presentes em arquiteturas celulares como DAP, MPP, CLIP7 eCAAP [Fountain-87] que contêm um registro bin�ario indicando o estado ativo/inativodas c�elulas, no momento da execu�c~ao de uma dada opera�c~ao.Um autômato com fun�c~oes condicionais �e mais potente que um autômato com planosde mem�oria (se os dois autômatos têm mesma mem�oriaQ e conjunto de fun�c~oes equiv-alentes).2.4 Autômato com vizinhan�ca dinâmicaO dom��nio da fun�c~ao de transi�c~ao dos modelos de�nidos anteriormente �e composto pe-los (n + 1) pontos correspondentes �a c�elula e aos seus vizinhos. No entanto, diversosalgoritmos de processamento de imagens necessitam de apenas um subconjunto destesvizinhos como dom��nio da opera�c~ao. Al�em disto, esta parte da vizinhan�ca n~ao �e neces-sariamente de�nida a priori, isto �e, ela pode evoluir dinamicamente. Uma maneira dese abordar este tipo de algoritmo �e guardar, a cada instante, o subconjunto das c�elulasque constituem o dom��nio de uma dada fun�c~ao. Estas c�elulas s~ao ditas ativas.N�os de�nimos um autômato com vizinhan�ca dinâmica como sendo um autômatocom planos de mem�oria, contendo um plano especial V. Cada c�elula apresenta, nesteplano, (n + 1) bits que indicam quais os pontos ativos da vizinhan�ca. Uma fun�c~ao devizinhan�ca cujo dom��nio depende de V �e representada por �i( ; on V).O plano de mem�oria V �e uma vari�avel que pode ser inicializada estaticamente,atrav�es de uma fun�c~ao �i(V ! V; M) que afeta V com valor M (M pode ser um4



elemento estruturante em opera�c~oes morfol�ogicas, por exemplo), ou dinamicamente, apartir de uma fun�c~ao de transi�c~ao do tipo �i(P ! V). Esta fun�c~ao de�ne uma conex~aol�ogica entre uma c�elula c e sua vizinhan�ca. Dependendo da fun�c~ao de transi�c~ao, o planoV pode fornecer diferentes informa�c~oes relativas �a vizinhan�ca de c tais como dire�c~aodo gradiente, posi�c~ao dos k-vizinhos mais pr�oximos, c�elulas com valor TRUE ap�os umaopera�c~ao l�ogica, etc. Este tipo de informa�c~ao �e importante na descri�c~ao de v�ariosalgoritmos de processamento de imagens, como n�os veremos a seguir.O autômato com vizinhan�ca dinâmica representa ummaior n��vel de autonomia local.Neste modelo, as c�elulas da rede s~ao capazes de gerar a comunica�c~ao com seus vizinhosde maneira autônoma e dinâmica. De maneira geral, n�os podemos utilisar V facilmentepara representar uma con�gura�c~ao do autômato a partir de uma fun�c~ao de vizinhan�ca�v que de�ne uma conex~ao l�ogica entre as c�elulas da rede. Isto facilita, entre outras,a execu�c~ao paralela de opera�c~oes sobre diferentes regi~oes de uma imagem de�nidas deacordo com um certo crit�erio de similaridade. Para ilustrar estes aspectos, consideremoso plano V representado pela estrutura bidimensional indicada na Fig. 1 (vizinhan�ca3x3):
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6 7 8Figure 1: Estrutura de V numa vizinhan�ca 3x3.Os valores de 1 a 8 indicam a posi�c~ao das c�elulas vizinhas �a c�elula 0. O planode mem�oria V tem um valor 1 nas posi�c~oes relativas ao dom��nio de uma fun�c~ao �i.Suponhamos que uma imagem bin�aria seja subdividida em um certo n�umero de regi~oese que se deseja extrair ou atribuir uma caracter��stica a cada uma destas regi~oes [M�erigot-91].O crit�erio de similaridade, considerado aqui, �e de�nido em fun�c~ao das componentesconexas que constituem as subregi~oes da imagem. Numa arquitetura estritamente SIMDeste problema seria resolvido ou seq�uencialmente, a n��vel de cada uma das regi~oes daimagem, ou em paralelo, atrav�es de uma comunica�c~ao complexa e custosa em termosde instru�c~ao e tempo de execu�c~ao.Se considerarmos os modelos de autômatos de�nidos anteriormente, a execu�c~ao par-alela das opera�c~oes de concentra�c~ao e distribui�c~ao de informa�c~oes, nas diferentes regi~oesde uma imagem bin�aria P, pode ser expressa atrav�es do seguinte algoritmo geral:� de�ni�c~ao das componentes conexas: as c�elulas P=1 apontam para os vizinhos demesmo estado.Esta instru�c~ao corresponde a uma fun�c~ao de vizinhan�ca do tipo �v(P ! V; if P =1). Para um autômato 4-conectado, a aplica�c~ao desta fun�c~ao de�ne uma con�gura�c~aoda arquitetura, como ilustrada na Fig. 2.� execu�c~ao de uma opera�c~ao �p( ; on V) de atribui�c~ao ou extra�c~ao de caracter��sticas.�p �e o programa do autômato que processa, em paralelo, todas as subregi~oes da5
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Figure 2: Exemplo de con�gura�c~ao l�ogica da rede.imagem. Assim, se de�nimos o programa �p como sendo o operador absorvente min,aplicado a um plano de mem�oria do autômato contendo uma concatena�c~ao x e y dasc�elulas, no �nal de N2 itera�c~oes desta fun�c~ao, sobre uma imagem NxN, todas as c�elulasde uma componente conexa ter~ao um mesmo valor (o valor m��nimo da concatena�c~ao dex e y), representando uma etiqueta distintiva da componente. Esta etiqueta pode serusada posteriormente, no processamento de alto n��vel, para a identi�ca�c~ao das diferentessubregi~oes da imagem [Weems-89].Um autômato com vizinhan�ca dinâmica �e , assim, mais potente que um autômatocom planos de mem�oria (se os dois autômatos têm mem�oria Q e conjunto de fun�c~oesequivalentes).2.5 Autômato celular supervisionadoOs autômatos de�nidos acima s~ao limitados computacionalmente devido, sobretudo,�a impossibilidade de extrairem, e�cientemente, informa�c~oes globais de uma imagem.Esta caracter��stica �e importante, por exemplo, no controle da execu�c~ao de opera�c~oesparalelas a partir de testes globais efetuados sobre uma imagem. Estes testes s~ao �uteis naimplementa�c~aode diversos algoritmos envolvendo, por exemplo, o c�alculo de histograma,limiariza�c~ao, max-min, fechamento transitivo de algoritmos iterativos, etc.N�os de�nimos um autômato celular supervisionado como sendo um autômato geralao qual associamos um processador supervisor. Este processador executa uma fun�c~aode controle correspondente ao histograma dos estados do autômato, ou seja, ele conheceo n�umero de c�elulas que, num dado instante, se encontram no estado q, 8 q 2 Q.Este modelo exprime um paralelismo global em que um c�alculo �e efetuado por cadac�elula sem intera�c~ao com as c�elulas vizinhas. Do ponto de vista te�orico, este modelo�e importante para a redu�c~ao da complexidade computacional de algoritmos iterativos,executados numa matriz celular. Por exemplo, os algoritmos paralelos de a�namentoou de de�ni�c~ao do n�umero de componentes conexas de uma imagem cujos tempos deexecu�c~ao, sem supervis~ao global, s~ao de O(N2) e O(N), numa matriz de NxN c�elulas,ter~ao uma complexidade de O(espessura m�axima do objeto), no caso de um autômatosupervisionado. 6



3 A representa�c~ao algor��tmicaOs modelos l�ogicos de�nidos acima podem ser associados naturalmente a uma estruturade programa�c~ao - linguagem - representando, em termos de um programa, o n��vel al-gor��tmico de uma transforma�c~ao. O conceito mais importante associado �a estrutura delinguagem apresentada aqui refere-se aos operadores maci�camente paralelos (operadoresque transformam milhares de dados em paralelo). Estes operadores correspondem �asfun�c~oes de transi�c~ao �, espec���cas ao processamento de imagens. Como vimos anterior-mente, uma seq�uência destas fun�c~oes constitui um programa do autômato.A representa�c~ao geral deste programa pode ser dada por:<programa> := <declara�c~oes> BEGIN<fun�c~oes de transi�c~ao> ENDAs declara�c~oes indicam o tipo dos planos de mem�oria utilizados; as fun�c~oes detransi�c~ao constituem os operadores maci�camente paralelos agindo sobre os dados. Apotência do conjunto destas fun�c~oes reete o grau de adaptabilidade da linguagem.3.1 Exemplos de programa�c~aoOs exemplos que seguem d~ao uma id�eia geral da estrutura da linguagem proposta aqui.Estes exemplos mostram como o n��vel de abstra�c~ao da linguagem exprime o paralelismode dados, e como a rela�c~ao direta entre as instru�c~oes e os modelos formais, de�nindoa linguagem,contribui para uma tradu�c~ao mais natural, em linhas de c�odigos de umprograma, dos conceitos l�ogicos de uma aplica�c~ao.3.1.1 Teste geral de convergênciaN�os apresentamos, inicialmente, um algoritmo geral de teste de convergência que podeser utilizado, por exemplo, como teste de parada (fechamento transitivo) em trans-forma�c~oes iterativas do tipo relaxa�c~ao [Rosenfeld-82]. Nestes algoritmos, as decis~oestomadas em paralelo, numa dada itera�c~ao do programa, dependem do resultado da im-agem na itera�c~ao precedente. Este teste de parada pode ser descrito da seguinte forma.Seja �i 2 � uma fun�c~ao de vizinhan�ca a ser reiterada at�e que exista um n�umero dec�elulas, superior a um limiar n0, tal que a diferen�ca entre o valor atual da c�elula e o seuvalor, na etapa precedente, seja inferior a um limiar �. Este controle pode ser executadopor um autômato supervisionado com planos de mem�oria. Neste caso, o programa doautômato �e:PROGRAM convergênciaIMAGE P, Q: integerBEGIN*REPEAT/* tranfere conte�udo de P para Q */transf(P ! Q)/* executa fun�c~ao �i 2 � */�i(P ! P)/* calcula a diferen�ca entre P e Q e guarda resul-7



tado em Q */diff((P, Q) ! Q)/* threshold de Q com � */thresh ((Q,�) ! Q)*UNTIL HIST(Q=0) > n0 /*executa programaat�e que n�umero de c�elulas com Q = 0seja maior que n0 */ENDA instru�c~ao *REPEAT � � � *UNTIL HIST �e a fun�c~ao de controle associada aoautômato supervisor. Neste caso espec���co, HIST conhece o n�umero de c�elulas complano de mem�oria Q=0. A execu�c~ao da fun�c~ao � �e interrompida quando este n�umero �emaior que n0.3.1.2 Filtro seletivo de NagaoO segundo programa ilustra a exibilidade resultante da no�c~ao de vizinhan�ca dinâmica.Trata-se de uma vers~ao do �ltro seletivo de Nagao [Nagao-79] que opera sobre umavizinhan�ca 5x5 da imagem subdividida em 9 janelas 3x3. Para cada uma destas janelascalcula-se um��ndice de homogeneidade (variância), e um valor representativo da janela(a m�edia, por exemplo). O pixel central da vizinhan�ca 5x5 �e substitu��do pelo valorrepresentativo associado �a janela de ��ndice mais homogêneo. Este algoritmo realizauma �ltragem da imagem com preserva�c~ao de contornos. A representa�c~ao do �ltro deNagao em pseudo-linguagem �e:BEGINP  imagem originalQ  variância/* de�ne a dire�c~ao do vizinho de menor variância */min  Qdir  vizinho(0)para i=1 a 8 fazerse(Q[vizinho(i)] < min) ent~aomin  Q[vizinho(i)]/* guarda a dire�c~ao do vizinho com menor /* ��ndice de homogeneidade */dir  ifim sefim paraQ  m�edia/* lê valor na respectiva dire�c~ao */P = Q[dir]ENDDe um modo geral, podemos dizer que �e dif��cil expressar este algoritmo de maneirasimples e concisa, num autômato cujas c�elulas n~ao comportam fun�c~oes de endere�camentoindireto. A especi�ca�c~ao destas fun�c~oes �e feita seq�uencialmente em linguagens comoIPC, GAL, *C, DAP-FORTRAN, etc [Fountain-87] que s~ao linguagens seq�uenciais es-tendidas a aplica�c~oes de processamento de imagens em arquiteturas do tipo autômatocelular.O conjunto de primitivas abaixo descreve o algoritmo de Nagao, na nossa estruturade linguagem.PROGRAM Nagao 8



IMAGE P,Q: integerV: pointerBEGIN/* calcula variância da vizinhan�ca de P e armazenaresultado em Q. */variance(P ! Q)/* aponta para c�elula da vizinhan�ca com valorm��nimo em Q */vmin(Q ! V)/* calcula a m�edia da vizinhan�ca de P. */conv(P ! Q ; 1=9, 1=9, 1=9,1=9, 1=9, 1=9,1=9, 1=9, 1=9)/* substitui imagem original pelo valor apontadopor V.*/transf(Q ! P ; on V)ENDO plano de mem�oria V, declarado como apontador (pointer), �e empregado aqui paramemorizar a dire�c~ao das c�elulas cujo estado, no plano Q, �e m��nimo. Em seguida, a fun�c~aotransf utiliza esta informa�c~ao para afetar, atrav�es de um endera�camento indireto, oplano de mem�oria P.O paralelismo expl��cito das fun�c~oes primitivas contribui para um maior n��vel deabstra�c~ao na implementa�c~ao deste algoritmo. O comando: "procurar o m�aximo dosvizinhos no plano de mem�oria Q e memorizar sua posi�c~ao relativa" �e tradu-zida simplesmente pela fun�c~ao min(Q ! V). A representa�c~ao desta fun�c~ao, pr�oxima dadescri�c~ao funcional do comando, justi�ca aqui a ausência de um racioc��nio seq�uêncial dotipo "procurar vizinho na dire�c~ao 1 e guardar dire�c~ao se m��nimo; procurarvizinho na dire�c~ao 2 e guardar dire�c~ao se m��nimo;...".3.1.3 Reconex~ao de contornosEste exemplo ilustra a exibilidade de utiliza�c~ao do autômato com vizinhan�ca dinâmicana implementa�c~ao de opera�c~oes de processamento de baixo n��vel de imagens que exigemuma certa autonomia funcional das c�elulas.O exemplo aborda o problema da reconex~ao de contornos de uma imagem cujosobjetos s~ao diferenciados do fundo por uma t�ecnica de segmenta�c~ao qualquer. Se con-siderarmos que existe um contorno fechado de�nindo estes objetos, ent~ao uma opera�c~aode dete�c~ao de contornos, aplicada �a imagem, deve extrair os pontos de borda das suasregi~oes homogêneas. Na pr�atica, estes algoritmos n~ao detectam corretamente os con-tornos (devido a ru��dos, por exemplo), gerando resultados como o da Fig. ??a.A aplica�c~ao de m�etodos cl�assicos de reconex~ao de contornos [Ballard-82], a par-tir de uma arquitetura paralela do tipo autômato celular, conduz a resultados poucosatisfat�orios devido �a limita�c~ao do n��vel de autonomia das c�elulas. Isto faz com quesegmentos de reta sejam introduzidos na imagem [Fountain-87] (ver Fig. ??b). Umalgoritmo melhor adaptado a este tipo de problema deve considerar a curvatura doscontornos dos objetos. O autômato deve, por exemplo, fazer uma compara�c~ao entre as9



dire�c~oes do gradiente das c�elulas representando os contornos dos objetos, j�a de�nidos,e das c�elulas vizinhas suscept��veis de pertencerem aos contornos.Um algoritmodeste tipo [Rosenfeld-82] transforma iterativamente o estado dos pixelsvizinhos que se encontram na mesma dire�c~ao dos pontos do contorno, isto �e, mais oumenos perpendiculares �a dire�c~ao do gradiente. Neste caso, ao encontrarmos um pontocandidato ao contorno, numa destas dire�c~oes (ponto com gradiente superior a um limiarts, por exemplo), cuja inclina�c~ao do gradiente n~ao difere muito da inclina�c~ao do pontopertencente ao contorno (n�os consideramos uma varia�c~ao de �45� para uma vizinhan�cade 3x3), ent~ao este ponto �e conectado ao contorno, se n~ao, ele �e desconsiderado. Aaplica�c~ao deste algoritmo deve gerar um resultado semelhante ao ilustrado na Fig. ??c.
a b

cFigure 3: Exemplo de reconex~ao de contorno.Para a descri�c~ao do programa, n�os consideramos que o fundo da imagem tem valor0 ap�os as etapas iniciais de segmenta�c~ao e dete�c~ao dos contornos dos objetos, e queos pixels reconhecidos como pertencentes aos contornos têm valor c. Os candidatos aocontorno têm valor t de�nido por um limiar ts, ts < c, eventualmente. Assim, paracada pixel P da imagem, as c�elulas do autômato executam as seguintes instru�c~oes:� lê os valores de P dos dois vizinhos, na dire�c~ao perpendicular ao seu gradiente ~g.� veri�ca se um destes pixels faz parte do contorno (P = c) e se sua dire�c~ao ~g �e igual�a dire�c~ao ~g de P.� � se sim: ent~ao o pixel com P=t se torna P=c.� � se n~ao: repetir as opera�c~oes acima considerando as dire�c~oes ~g incrementadas de10



uma unidade (�45�), em rela�c~ao ao seu valor inicial.N�os de�nimos aqui uma opera�c~ao sobre a estrutura bidimensional V que consiste deuma rota�c~ao relativa, do seu conte�udo, de �x posi�c~oes. Esta opera�c~ao �e indicada porV�x. Assim, por exemplo, a instru�c~ao �i( ; V+1) especi�ca o dom��nio de �i a partir deuma rota�c~ao de uma posi�c~ao, no sentido hor�ario, do plano de mem�oria V. Considerandouma fun�c~ao "gradient que determina a dire�c~ao de ~g, na vizinhan�ca 3x3, e que guardaesta informa�c~ao em V, a parte principal do programa de reconex~ao de contornos �e:/* de�ne dire�c~ao do gradiente e guarda em V.*/"gradient(P ! V)/* lê P do vizinho numa das dire�c~oes ? a ~g. */transf(P ! B; sur V+2)/* compara ~g da c�elula com ~g do vizinho. */comp(V ! S; sur V+2);/* P=t se torna P=c se o vizinho �e um contornoe as dire�c~oes de ~g s~ao as mesmas(os pixels P=c e P=0 n~ao s~ao modi�cados). */transf(P ! B; si S=0 OU P=0)assign(P ! P; c, si S=1 ET B=c)Estas instru�c~oes s~ao executadas iterativamente por todos os pontos vizinhos, perpendi-culares �as dire�c~oes de ~g. O algoritmo p�ara quando nenhuma altera�c~ao �e veri�cada naimagem. Esta condi�c~ao de estabiliza�c~ao pode ser detectada pelo autômato supervisorque avalia a evolu�c~ao dos estados da imagem atrav�es de um controle semelhante �aqueleda se�c~ao 3.1.1.4 Conclus~aoN�os apresentamos uma estrutura de linguagem de�nida a partir de alguns modelosformais de autômatos celulares iterativos com aplica�c~oes voltadas para processamentode imagens.O "kernel" da linguagem �e representado por um conjunto de fun�c~oes primitivasaplicadas sucessivamente �as c�elulas da rede. Estas primitivas podem ser consideradascomo operadores cujo tempo de execu�c~ao obedece ao crit�erio de custo uniforme (cadaprimitiva �e executada, a grosso modo, numa unidade de tempo espec���ca), o que facilitaa an�alise do tempo de execu�c~ao de um programa.As fun�c~oes de transi�c~ao, de�nidas como "kernel" da linguagem, resultam em con-sidera�c~oes importantes tais como:� a simplicidade e implementa�c~ao e�caz das fun�c~oes primitivas facilitam sua imple-menta�c~ao em outras m�aquinas e permitem a um compilador gerar c�odigos otimizadossem que sejam necess�arias t�ecnicas complexas de otimiza�c~ao.� a exibilidade referente �a introdu�c~ao ou de�ni�c~ao de outras primitivas contribuipara uma extens~ao f�acil da linguagem. Esta caracter��stica �e importante quando se con-sidera as necessidades dos usu�arios que trabalham nas diferentes �areas de processamentode imagens. 11



� a sintaxe das fun�c~oes primitivas, pr�oxima da �area de aplica�c~ao, e o pequeno n�umerode conceitos envolvidos facilitam a implementa�c~ao e a reutiliza�c~ao de programas vistoque as linhas de comando expressam mais visivelmente os conceitos l�ogicos relacionados.� a estrutura da linguagem �e bem adaptada a um ambiente de programa�c~ao visual[Olson-91]. As fun�c~oes de transi�c~ao podem ser submetidas interativamente a um inter-pretador de comandos, seguidas de uma avalia�c~ao, execu�c~ao e visualiza�c~ao imediatasdas transforma�c~oes efetuadas sobre imagens.Finalmente, a de�ni�c~ao da estrutura da linguagem a partir de modelos l�ogicos eseu n��vel de abstra�c~ao com rela�c~ao �as caracter��sticas da arquitetura possibilitam umgrande n��vel de transportabilidade da linguagem. Estudos atuais referem-se �a extens~aodestes modelos a outros tipos de arquitetura maci�camente paralela para processamentode imagens tais como as arquiteturas piramidais.Agradecimento: O autor �e muito grato �a colabora�c~ao do Prof. Gilles Bertrand da�Ecole Sup�erieure d'Ing�enieurs en �Electrotechnique et �Electronique de Paris pela ajudana formaliza�c~ao dos conceitos presentes neste trabalho.Esta pesquisa foi desenvolvida com suporte �nanceiro da CAPES.5 ReferênciasD. H. Ballard, C. M. Brown, Computer Vision, Prentice-Hall, New Jersey, (1982).T. J. Fountain. Processor Arrays - Architecture and Applications, Academic Press,London, (1987).M. J. E. Golay, Hexagonal Parallel Pattern Transformations, IEEE Trans. on Comput-ers, 18, n.8, (1969) 733-740.N. J. Leite, G. Bertrand, A Parallel Image Processing Language Based on Computa-tional Models, Proceedings of the 11th IAPR Inter. Conf. on Pattern Recognition, TheHague, The Netherlands, (1992), 181-184.M. Nagao, T. Matsuyama, Edge Preserving Smoothing, Computer Graphics and ImageProcessing, 9 (1979) 394-407.T. J. Olson, N. G. Klop, MAVIS: A Visual Shell for Computer Vision and Image Pro-cessing, Proceedings of Computer Arch. for Machine Perception, (Paris 1991)A. Rosenfeld, Picture Languages - Formal Models for Picture Processing, AcademicPress, New York, (1979).A. Rosenfeld, A. C. Kak, Digital Picture Processing, vols. I e II, Academic Press,Orlando, (1982),A. Rosenfeld, Parallel Image Processing Using Cellular Arrays, Computer, January,(1983) 14-20.C. C. Weems et alli, The Image Understanding Architecture, International Journal ofComputer Vision, 2, (1989) 251-282.
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