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Sumario

Some algorithms have been proposed to the problem of thinning 3D binary images.
These algorithms use homotopic removal of points to achieve an skeleton whose structure preserves the topology of the original image. This work deals with technics for the
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Key words: 3D binary images, thinning algorithms, digital topology, optimization

1 Introduca~o
Nas ultimas decadas, diversas tecnologias geradoras de imagens tridimensionais t^em sido
aperfeicoadas. Como exemplo, temos a tomogra a auxiliada por computador, resson^ancia
magnetica e ecocardiogra a. Com a evoluc~ao destas tecnologias e o crescimento natural do volume de informaco~es das imagens, torna-se necessario o desenvolvimento e aperfeicoamento de tecnicas de analise e representac~ao das mesmas. Algumas tecnicas de analise
de imagens podem conduzir a uma etapa de reconhecimento de padr~oes tridimensionais (por
exemplo, org~aos humanos e estruturas de DNA).
A namento e uma operaca~o de eros~ao homotopica sobre uma imagem gerando um esqueleto como resultado ([Kong et al. (1989)], [Rosenfeld-Kak (1982)], [Lam et al. (1992)]). O
esqueleto e uma nova imagem que preserva as caractersticas topologicas da imagem original.
A obtenc~ao do esqueleto e, portanto, uma forma de reduzir a quantidade de informaca~o da
imagem sendo, assim, util a uma representac~ao compacta da mesma e, consequentemente,
ao reconhecimento de padr~oes.
Recentemente, alguns algoritmos t^em sido propostos para o a namento 3D ([Lobregt
et al. (1980)], [Tsao-Fu (1981)], [Bertrand-Aktouf (1994)], [Saha et al. (1994)]). Como
as imagens tratadas pelo a namento s~ao geralmente de tamanho muito grande, torna-se
necessario o desenvolvimento de tecnicas de otimizac~ao destes algoritmos para que seu uso
seja viavel diante de grandes massas de dados.
O presente trabalho apresenta duas tecnicas para otimizac~ao de algorimos de a namento
3D que podem ser usadas em separado ou conjuntamente. Essas tecnicas foram testadas
em algoritmos de a namento 3D existentes.


Este trabalho esta sendo desenvolvido com o apoio da FAPESP e CNPq.
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Na sec~ao seguinte, de niremos alguns conceitos basicos sobre relac~oes de adjac^encia e
representac~ao formal de imagens binarias 3D. A seguir, na sec~ao 3, abordamos algumas
considerac~oes sobre a namento pertinentes ao nosso trabalho e apresentaremos, na sec~ao 4,
alguns algoritmos de a namento 3D. A sec~ao 5 aborda, especi camente, algumas tecnicas
de otimizac~ao associadas aos algoritmos considerados na sec~ao 4. Finalmente, testes e
conclus~oes ser~ao apresentados nas sec~oes 6 e 7.

2 De nico~es basicas
Apresentamos, a seguir, algumas relac~oes basicas de adjac^encia no espaco tridimensional.
Para maiores detalhes, consultar, por exemplo, [Kong et al. (1989)], [Kong-Rosenfeld
(1992)] e [Ma (1994)].
Dizemos que dois pontos p = (px; py ; pz ) e q = (qx ; qy ; qz ) 2 ZZ3 , s~ao:
26-adjacentes: quando jpx qx j  1, jpy qy j  1, jpz qz j  1;
18-adjacentes: quando s~ao 26-adjacentes e jpx qxj + jpy qy j + jpz qz j  2;
6-adjacentes: quando jpx qxj + jpy qy j + jpz qz j  1.
Os pontos -adjacentes a um ponto p s~ao chamados -vizinhos de p. Denotamos N (p)
o conjunto de pontos formado pelos -vizinhos de p e por N (p) o conjunto N (p) [ fpg,
2 f6; 18; 26g.
Uma imagem binaria digital (ou imagem digital, ou simplesmente imagem) = e uma
quadrupla (ZZn ; ; !; B ) onde cada elemento em ZZn e chamado de um ponto de = e a ele
esta associado o valor 1 (um ponto preto) ou o valor 0 (um ponto branco); dois pontos pretos
s~ao adjacentes se s~ao -adjacentes; dois pontos brancos, ou um ponto branco e um ponto
preto s~ao adjacentes se s~ao ! -adjacentes; B  ZZn e o conjunto de pontos pretos de =.
= e tambem chamada uma imagem n-dimensional ( ; !). Neste trabalho, consideraremos
apenas imagens tridimensionais, ou seja, n = 3.
Seja P um conjunto de pontos de uma imagem =. Um caminho de P e uma sequ^encia
< p1; :::; pk > tal que cada pi 2 P e pj e adjacente a pj+1 , 1  j < k. Um caminho preto
de P e um caminho constitudo de pontos pretos de P . Dois pontos p e q est~ao conectados
se existe um caminho preto < p = p1 ; :::; pk = q > de P . Uma componente preta de P e
um subconjunto conectado maximal do conjunto de pontos pretos de P ; uma componente
branca de P e de nida analogamente. Uma cavidade em uma imagem 3D e uma componente
branca nita. Uma esfera \oca", por exemplo, possui apenas uma cavidade.
Uma outra estrutura espec ca que ocorre em imagens 3D e o tunel. N~ao ha uma
de nic~ao precisa para tunel na literatura, embora uma ideia intuitiva possa ser dada ([Kong
et al. (1989)]). Por exemplo, um toro solido possui um tunel enquanto uma esfera n~ao
possui tuneis. Mesmo n~ao havendo de nic~ao conhecida de tunel, o numero de tuneis em
uma imagem pode ser calculado e, juntamente com o numero de componentes e o numero
de cavidades da imagem, pode ser utilizado para veri car a topologia da mesma.
Denotamos o numero de componentes pretas, o numero de cavidades e o numero de
tuneis de um conjunto de pontos P  ZZ3 respectivamente por #b (P ); #c (P ) e #t (P ).
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Se um ponto preto p e adjacente a pelo menos uma componente branca, dizemos que p e
um ponto de borda. Dizemos que um ponto preto p e um ponto interior se p n~ao e adjacente
a qualquer componente branca. A remoca~o de um ponto p e a transformac~ao que muda o
valor de p de 1 (preto) para 0 (branco).
Um aspecto importante do trabalho com imagens binarias digitais e a escolha das
relac~oes de adjac^encia( e ! ). Tal escolha deve ser feita cuidadosamente para se evitar
paradoxos de conexidade, ver [Kong et al. (1989)]. Para evitar tais paradoxos, devemos
usar 6-adjac^encia para os pontos pretos ( = 6) e 18- ou 26-adjac^encia para os pontos
brancos (! = 18 ou 26), ou vice-versa.

3 Consideraco~es sobre a namento 3D
Um algoritmo de a namento atua sobre a imagem removendo iterativamente os pontos
de borda. A cada iterac~ao, s~ao considerados apenas os pontos cuja remoc~ao preserva a
topologia da imagem.
Consideraremos, inicialmente, imagens bidimensionais na analise de preservac~ao de topologia. Durante transformaco~es com remoc~ao de pontos de uma imagem 2D, uma componente preta pode ser dividida em duas ou mais componentes, ou pode ate ser totalmente
removida. Do mesmo modo, componentes brancas podem ser criadas ou destrudas, alterando a topologia da imagem.

Propriedade 1 Seja == (ZZ2; ; !; B) uma imagem e D  B um conjunto de pontos pretos
de =. A remoca~o de D preserva topologia de = se as seguintes condico~es forem satisfeitas
([Ma (1994)]):






nenhuma componente preta de = e dividida em 2 componentes pretas de = D;
nenhuma componente preta de = e completamente removida;
n~ao ha componentes brancas de = unidas em uma so componente branca de = D;
n~ao s~ao criadas componentes brancas em = D.

Estas condic~oes n~ao s~ao su cientes para mostrar que a remoc~ao de um conjunto de
pontos de uma imagem 3D preserva a topologia. Considere as imagens da gura 1. Seja a
imagem 1(b), obtida a partir da imagem 1(a) pela remoc~ao do ponto p1 . Esta transformac~ao
n~ao preserva topologia, embora todas as condic~oes acima sejam satisfeitas. Neste caso, um
tunel e criado. Na transformac~ao da imagem 1(b) na imagem 1(c), pela remoc~ao do ponto
p2, tambem n~ao ha preservac~ao de topologia pois um tunel e destrudo e, novamente, todas
as condic~oes acima s~ao satisfeitas.
O numero de Euler de uma imagem = e de nido por X (=) = #b (=) + #c (=) #t (=).
Propriedade 2 Dizemos que a remoca~o de um ponto p preserva a topologia de uma imagem
3D = = (ZZ3 ; ; !; B ) se, e somente se:
 (p);
i. p e adjacente a apenas uma componente preta em N26
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p1

(a)

p2

(b)

(c)

Figura 1: Ocorr^encia de tuneis. Cada ponto preto e representado por um cubo.
 (p);
ii. p e adjacente a apenas uma componente branca em N26
 (p)).
iii. X (= \ N26(p)) = X (= \ (N26
Neste caso, p e chamado ponto simples, ver [Ma (1994)]. Existem outras caracterizac~oes
para pontos simples ([Bertrand-Aktouf (1994)], [Lobregt et al. (1980)] e [Saha et al. (1994)].
O a namento pode levar a dois tipos de esqueletos: esqueleto de superfcies e esqueleto
de linhas (ver gura 2). Para obtermos tais esqueletos e necessario evitar a remoc~ao de
pontos nais. No caso do esqueleto de linha, os pontos adjacentes a apenas um ponto preto
ser~ao considerados pontos nais. Para esqueletos de superfcie, a caracterizac~ao de ponto
nal e mais complexa e depende do algoritmo proposto, veja [Tsao-Fu (1981)] e [BertrandAktouf (1994)], por exemplo.

Figura 2: Objeto (acima) seguido de seus esqueletos de superfcies (esquerda) e de linhas
(direita).

4 Trabalhos anteriores
Descrevemos, a seguir, dois algoritmos de a namento considerados, inicialmente, neste trabalho. A escolha destes algortimos se deve, entre outros, a melhor adequac~ao das caracte4

rizac~oes de ponto simples a implementac~ao das mesmas, e a robustez na sua formalizac~ao.
Como veremos, estes metodos podem ser divididos em duas vers~oes: uma sequencial representada pela implementac~ao direta das caracterizac~oes de ponto simples e ponto nal, e
uma paralela associada ao modelo de computac~ao SIMD (Single Instruction - Multiple Data
streams) representado, neste caso, por arquiteturas macicamente paralelas tridimensionais
([Jackson]). Naturalmente, neste trabalho, s~ao consideradas apenas vers~oes sequenciais
destes algoritmos.

4.1 Tsao e Fu

Em [Tsao-Fu (1981)], o algoritmo proposto por Lobregt et. al [Lobregt (1980)] para vericac~ao da topologia de um ponto e tomado como base para um algoritmo de a namento de
imagens (6, 26) ou (26, 6) com remoc~ao de pontos em paralelo.
A veri caca~o da preservac~ao de topologia e feita considerando-se que um ponto pode
ser removido se sua remoca~o n~ao altera a conexidade da imagem. A conexidade de uma
imagem = e dada pelo numero de Euler. O numero de Euler e calculado para a vizinhanca
N26 do ponto, de maneira e ciente, antes e depois da remoc~ao do ponto. Se o seu valor
permanece inalterado, ent~ao o ponto e removvel (ponto simpes).
Porem, essa estrategia de veri cac~ao n~ao garante preservac~ao de topologia quando pontos s~ao analisados e removidos em paralelo. Foi ent~ao proposta uma veri cac~ao adicional.
Seja p = (px ; py ; pz ) um ponto preto. Dizemos que p e um ponto na direc~ao Norte
se q = (px + 1; py ; pz ) e um ponto branco. Analogamente, dizemos que p e um ponto na
direc~ao Sul, Leste, Oeste, Acima ou Abaixo se, respectivamente, o ponto (px 1; py ; pz ),
(px; py + 1; pz ), (px ; py 1; pz ), (px ; py ; pz + 1) ou (px; py ; pz 1) for branco.
Cada iterac~ao do algoritmo e dividida em seis sub-iterac~oes, e em cada uma destas, s~ao
removidos pontos em apenas uma das direc~oes Norte, Sul, Leste, Oeste, Acima ou Abaixo.
Para garantir a remoca~o simult^anea de pontos em uma mesma direc~ao com preservac~ao da
topologia s~ao estabelecidas condic~oes adicionais.
Se a remoca~o de p n~ao altera a conexidade dos pontos em um dado plano, dizemos que
p e removvel neste plano.
O ponto p = (px; py ; pz ) podera ser removido em paralelo se:
i. p e um ponto simples;
ii. se p e um ponto nas direc~oes Norte ou Sul ent~ao p e removvel nos planos y = py e
z = pz ;
iii. se p e um ponto nas direc~oes Leste ou Oeste ent~ao p e removvel nos planos x = px e
z = pz ;
iv. se p e um ponto nas direc~oes Acima ou Abaixo ent~ao p e removvel nos planos x = px
e y = py .
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4.2 Bertrand e Aktouf

Em [Bertrand-Aktouf (1994)], os autores prop~oem um algoritmo considerando imagens (26,
6) e (6, 26). O algoritmo baseia-se no calculo de dois numeros topologicos Tn e Tn , onde
(n; n) 2 f(26; 6); (6; 26)g, para determinar pontos simples e pontos nais.
Sejam = uma imagem binaria tridimensional e p um ponto de =. De nimos T6(p; =) =
#b (N18(p) \ =) e T26(p; =) = #b (N26(p) \ =). Os numeros topologicos levam a uma caracterizac~ao concisa de ponto simples: p e um ponto simples se, e somente se, Tn (p; =) = 1 e
Tn(p; =) = 1.
A estrategia usada para remoc~ao de pontos em paralelo, neste caso, e baseada em
subconjuntos da imagem chamados subcampos. Em uma dada iterac~ao, apenas pontos
de um mesmo subcampo s~ao considerados para remoc~ao.
Seja p = (px; py ; py ) 2 ZZ3. Seja i = pi mod 2 para i 2 fx; y; z g, isto e, i = 0 se pi e
par e i = 1 se pi e mpar. Sejam os subcampos Si = fp 2 ZZ3 : i = 4x + 2y + z g, para
i 2 [0; 7]. Os 8 subcampos Si constituem uma partic~ao de ZZ3 (ver gura 3).
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Figura 3: Divis~ao em 8 subcampos (esquerda) e 4 subcampos (direita). O ponto central de
cada uma das grades tem coordenadas (0, 0, 0).
Como visto anteriormente, a caracterizac~ao de um ponto simples envolve apenas a informaca~o dos pontos em uma vizinhanca N26. Podemos mostrar ainda que:
8p; q(p; q 2 Si) ) p 62 N26(q):
O que signi ca que, a remoc~ao de um ponto n~ao altera as caractersticas topologicas (simples
ou n~ao) de outros pontos no mesmo subcampo.
Tambem e apresentada, em [Bertrand-Aktouf (1994)], uma estrategia usando 4 subcampos. Neste caso, porem, a conexidade e restrita ao caso (26, 6) e n~ao e garantida a
preservac~ao de topologia das componentes formadas por dois pontos 26-vizinhos (para detalhes, consultar [Bertand-Aktouf (1994)]). Para garantir tal preservac~ao, outras condic~oes
devem ser atendidas.

5 Tecnicas de otimizaca~o em a namento 3D
No a namento de imagens, a topologia e algumas caractersticas geometricas dependentes
da aplicac~ao (de nica~o do eixo medial, por exemplo) podem ser veri cadas varias vezes
para um mesmo ponto durante o processo de a namento, no entanto, apenas os pontos de
borda ser~ao removidos a cada etapa. Evitando-se tais veri cac~oes desnecessarias no processo
iterativo de transformac~ao da imagem, conseguiremos, a priori, uma reduc~ao no tempo de
6

execuc~ao do algoritmo. A gura 4 mostra o numero de pontos pretos a cada iterac~ao do
processo de a namento de uma imagem. Nos algoritmos descritos na sec~ao anterior, todos
os pontos pretos existentes s~ao veri cados a cada iterac~ao. Como podemos ver, o numero de
pontos removidos e bem menor que o de pontos pretos. Nosso objetivo e evitar a veri cac~ao
de pontos pretos que seguramente n~ao ser~ao removidos na iterac~ao corrente. Algoritmos
mais complexos para a veri cac~ao de ponto simples e das condic~oes geometricas ter~ao, assim,
maior ganho de tempo considerando as tecnicas abordadas a seguir.

pontos

Pretos
Verificados
Removidos

iteracoes

Figura 4: Media de pontos pretos, pontos veri cados e pontos removidos a cada iteraca~o de
um algoritmo de a namento.
Apresentamos, nas seco~es seguintes, duas tecnicas para evitar redund^ancias na vericac~ao de pontos simples de uma imagem.

5.1 Etiquetagem de pontos viaveis

Seja = = (ZZ3 ; ; ; B ) uma imagem sendo a nada por um algoritmo a. Dizemos que um
ponto p e removvel se p e simples e p atende as condic~oes geometricas para remoc~ao.

Lema 1 Seja p um ponto n~ao removvel em uma dada iteraca~o i da execuca~o de a. Se q
n~ao e removvel na iteraca~o i, 8q 2 N26(p), ent~ao p n~ao e removvel na iteraca~o i + 1 da

execuca~o de a.

Prova: A prova do lema acima e trivial, visto que a topologia e caractersticas geometricas

do ponto p s~ao veri cadas a partir das cores (preto ou branco) de cada ponto em N26(p)
(ver [Kong et al. (1989)], [Bertrand-Aktouf (1994)], [Tsao-Fu (1981)]). Como N26(p) n~ao se
altera apos a iteraca~o i, as caractersticas topologicas e geometricas locais de p permanecem
inalteradas na iterac~ao i + 1, e, de acordo com essas caractersticas, p e n~ao removvel. 2
Chamamos de conjunto de pontos viaveis na iterac~ao i, o conjunto dos pontos que
tiveram sua 26-vizinhanca alterada na iterac~ao i do algoritmo de a namento a e denotaremos
por Via .
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Seja Ri o conjunto de pontos removidos na iterac~ao i. Assim, com base no lema 1,
= fp : p 2 N26(q ); q 2 Ri g, 8i > 1. Na primeira iterac~ao, todos os pontos ser~ao
considerados viaveis, ou seja, V1a = B .
A tecnica de etiquetagem de pontos viaveis consiste em etiquetar, como viaveis, os
pontos em N26(p), quando da remoc~ao de um ponto p. Na iterac~ao seguinte, somente os
pontos etiquetados ser~ao veri cados para remoc~ao.
E importante notar que a complexidade assintotica do tempo de execuc~ao dos algoritmos
sobre os quais a tecnica foi usada n~ao muda. Isto porque foi introduzido apenas um passo
antes da checagem topologica que gasta tempo O(1) (veri car se o ponto e efetivo) e um
passo apos a remoc~ao (etiquetar no maximo 26 pontos efetivos) que tambem gasta tempo
O(1).
O algoritmo de a namento otimizado pode ser descrito da seguinte forma:

Via+1

Algoritmo
# Etiqueta todos os pontos como vi
aveis
para todo ponto preto (x)
verificar[x] = Verdade;
fa
ca
{
algumPontoRemovido = Falso;
para todo ponto preto (x)
se( verificar[x] )
se(Simples(x) e n~
aoPontoFinal(x))
{
# Etiqueta x para remo
c~
ao
remove[x] = Verdade;
algumPontoRemovido = Verdade;
}
# Remove etiqueta para prox. itera
c~
ao
para todo ponto preto (x)
verificar[x] = Falso;
para todo ponto preto (x)
{
se( remove[x] )
{
delete(x);
# Etiqueta pontos vi
aveis
para todo y em N26(x)
verificar[y] = Verdade;
}
}
} enquanto (algumPontoRemovido);
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5.2 Dicionario de con gurac~oes

Como discutimos anteriormente, num algoritmo de a namento tpico, a cada iterac~ao, todos os pontos pretos s~ao veri cados, com relac~ao a sua topologia. Essa veri cac~ao pode ser
feita varias vezes para um mesmo ponto durante diversas iterac~oes e geralmente n~ao e um
processo simples, ver sec~oes 4.1 e 4.2. Uma maneira rapida de veri carmos se um ponto p e
simples, seria armazenar para cada con gurac~ao possvel de N26(p) um bit contendo o valor
1 se p e simples ou o valor 0 se p n~ao e simples. Como seriam necessarios 226 bits na representac~ao das con guraco~es, esta estrategia torna-se inviavel. Teoricamente, este metodo
representa uma generalizac~ao do a namento a partir de transformac~oes morfologicas ([Serra
(1992)]), bastante empregadas no caso bidimensional, onde o conjunto de con gurac~oes
possveis e signi cativamente reduzido. No caso de imagens 3D, adotamos uma estrategia
intermediaria: armazenar con gurac~oes ja calculadas em um dicionario. Este dicionario
contera o conjunto de con gurc~oes que aparecer~ao no decorrer do a namento.
Seja um ponto p sendo veri cado, utilizamos a palavra p formada pelos bits correspondentes as cores dos pontos em N26(p), segundo alguma ordem xa, como chave para
consulta ao dicionario. Inicialmente, o dicionario pode estar vazio e a cada novo ponto p
sendo veri cado, e feita uma busca pela chave p no dicionario. Se a chave n~ao for encontrada, a topologia de p e veri cada de acordo com um determinado metodo de veri cac~ao
topologica. Da, decide-se se p e removvel ou n~ao e essa informac~ao e adicionada ao dicionario com a chave p . Nas iterac~oes seguintes, pontos com mesma con gurac~ao de suas
vizinhancas evitar~ao a etapa complexa de teste da topologia, realizando, simplesmente, uma
consulta ao dicionario.
Esta tecnica apresenta um melhor resultado quando utilizada para a namento de imagens regulares. Havendo um pequeno numero de diferentes con gurac~oes para a vizinhanca
dos pontos, ser~ao feitas mais consultas com sucesso e poucas inserc~oes no dicionario. Ao
contrario, quando existem muitas con gurac~oes diferentes, um grande numero de consultas
e inserco~es s~ao feitas, comprometendo o resultado nal.
E importante notar que, numa utilizac~ao pratica, o dicionario deve ter numero de entradas limitado por uma constante. Caso o dicionario cresca indeterminadamente, teremos
maior tempo de busca e corremos o risco de nos aproximarmos das 226 entradas possveis.
Quando usamos arvores AVL para implementac~ao do dicionario, cada operac~ao de inserc~ao
ou consulta gasta tempo O(log n), onde n e o numero de tens no dicionario. Como o tamanho do dicionario deve ser limitado por uma constante, consultas e insers~oes gastar~ao
tempo constante. Portanto, esta tecnica n~ao altera a complexidade assintotica dos algoritmos onde e aplicada, visto que o numero de pontos veri cados em cada iterac~ao tambem
n~ao e alterado.
O algoritmo otimizado, neste caso, pode ser descrito por:

Algoritmo
fa
ca
{
algumPontoRemovido = Falso;
para todo ponto preto (x)
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{
# busca configura
c~
ao no dicion
ario
posi
c~
ao = busca(dicion
ario, N26(x))
se( posi
c~
ao==nil ) # n~
ao encontrou
se( Simples(x) e n~
aoPontoFinal(x) )
{
delete(x);
inserir(dicion
ario,N26(x),Verdade);
algumPontoRemovido = Verdade;
}
sen~
ao
{
inserir(dicion
ario, N26(x), Falso);
}
sen~
ao
#encontrou
se( dicion
ario[position] )
{
delete(x)
algumPontoRemovido = Verdade;
}
}
} enquanto (algumPontoRemovido);

6 Testes
As tecnicas mencionadas anteriormente foram associadas aos algoritmos descritos na seca~o
4. Alem disto, a etiquetagem de pontos viaveis e o dicionario de con gurac~oes foram
combinados, resultando nas otimizac~oes apresentadas a seguir.
Para a implementaca~o do dicionario de con gurac~oes, foi usado o dicionario implementado numa estrutura de arvores AVL da biblioteca LEDA ([Nurer-Uhrig]).
Os testes foram realizados sobre imagens binarizadas de um cr^anio obtidas pela tecnica
de resson^ancia magnetica ( guras 5 e 6) numa estac~ao
SPARC 1000. A dimens~ao das imagens e de 256  256  60 pontos. A gura 7 apresenta o resultado do esqueleto de superfcie para o plano correspondente a gura 6. Os
tempos de execuca~o s~ao mostrados nas tabelas 1 e 2.

7 Conclus~ao
Apresentamos duas tecnicas de facil implementac~ao para otimizaca~o de algoritmos de a namento tridimensional.
A etiquetagem de pontos viaveis funciona melhor para imagens que apresentem componentes densas, onde existe grande numero de pontos interiores e pequeno numero de pontos
de borda. Neste caso, um numero maior de veri cac~oes topologicas e evitado.
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Tecnica

Esqueleto
Superfcie
Linha
Algo. original 279.37 (100%) 691.05 (100%)
Etiquetagem 251.36 (90%) 683.02 (99%)
Dicionario
56.93 (20%)
61.25 (9%)
Combinada
55.78 (20%)
44.62 (6%)
Tabela 1: Tempos de execuca~o medidos em minutos para o algoritmo de Tsao e Fu.
Tecnica

Esqueleto
Superfcie
Linha
Algo. original 157.03 (100%) 278.70 (100%)
Etiquetagem 133.85 (85%) 169.17 (61%)
Dicionario
176.93 (113%) 250.17 (90%)
Combinada
121.27 (77%) 157.45 (56%)
Tabela 2: Tempos de execuca~o medidos em minutos para o algoritmo de Bertrand e Aktouf.
A tecnica de baseada no dicionario apresenta maior ganho de tempo para imagens que
com semelhanca nas vizinhancas dos pontos sendo veri cados, gerando assim maior numero
de buscas com sucesso e dicionarios de menor tamanho.
A tecnica do dicionario de con gurac~oes apresentou melhores resultados que a etiquetagem de pontos viaveis, no caso do algoritmo de Tsao e Fu. Isso porque, neste algoritmo,
um ponto pode ser veri cado varias vezes, na mesma iterac~ao. Assim, a busca no dicionario
obtem sucesso um numero maior de vezes e, como a veri cac~ao topologica neste algoritmo
consume um tempo consideravelmente maior que uma busca ao dicionario, a diminuic~ao do
tempo de execuc~ao e realmente signi cativa (ver tabela 1). A etiquetagem, neste caso, pode
levar muito tempo atribuindo etiquetas, desnecessariamente, produzindo resultados menos
expressivos.
Para o algoritmo de Bertrand e Aktouf, a tecnica de etiquetagem, sobretudo para o
esqueleto de linha, apresentou melhor resultado que a do dicionario de con gurac~oes. Isso
se deve ao fato deste algorimo veri car cada ponto uma unica vez, por iterac~ao, e desta
veri cac~ao ser bem mais simples (ver sec~ao 4.2). En m, como podemos ver nas tabelas 1
e 2, o uso das duas tecnicas, conjuntamente consegue otimizar os aspectos vulneraveis de
cada um dos algoritmos relacionados ao tempo necessario a veri cac~ao topologica local.
Como extens~ao direta deste trabalho, podemos citar a analise do impacto destas e de
outras tecnicas de otimizac~ao a outros algoritmos de a namento em abordagens sequenciais
e paralelas.
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Figura 5: Corte transversal de uma das imagens originais usadas nos testes.

Figura 6: Corte transversal da imagem binarizada.

12

Figura 7: Corte transversal da imagem a nada.
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