
Oponentský posudek k doktorské práci p. Jana Kolomazníka 

Interactive processing of volumetric data

Ing. Petr Dokládal, PhD, hab. 

Shrnutí práce :

Doktorská práce p. Jana Kolomazníka se týká návrhu a vývoje systému interaktivní segmentace a
vizualizace 3D obrazu.  Práce obsahuje 132 stran včetně obsahu,  a seznamu zkratek,  obrázků,
odkazů. Dělení na jednotlivé kapitoly je logické a přehledné. Součástí je úvod obsahující seznam
přínosů autora k jednotlivým částem práce.

Kapitola 1 (15 stran) je věnována programovacím technikám spojeným s platformou CUDA v
oblasti zpracování obrazu. Obsahuje nástin architektury GPU a s ní spojenou paralelizaci kódu.
Poskytuje praktický a všeobecný náhled do problematiky programování GPU.

Kapitola 2 (12 stran) a je věnována filtraci  šumu předcházející  segmentaci.  Dvě metody jsou
implementovány,  non-local  means  and  anizotropní  difuze.  Jedná  se  o  metody  iterativní  a
výpočetně  náročné  jejihž  volba  však  není  nijak  zdůvodněna.  Detailní  rozbor  literatury  a
zdůvodnění volby toho či onoho operátoru by byl přínosem.

Kapitola 3 (11 stran) je věnována transferovým funkcím řídícím zobrazení dat. Autor popisuje
několik příkladů zakladních funkcí a kapitolu ukončuje zajímavým rozborem funkce zvýrazňující
tubulární  tvary  založené  na  Frangiho  vesselness  (žilnatosti).  Použití  Frangiho  vesselness  k
zobrazování  dat  je  zajímavým  přínosem  autora  vzhledem  k  tomu,  že  lze  cíleně  volit
zobrazované/skryté  objekty  v  závislosti  na  jejich  geometrii  a  nikoli  pouze  jako  tradičně  na
intenzitě popř intenzitě gradientu.

Kapitola 4 (30 stran) se týká segmentace. První část kapitoly je úvodem k celularním automatům,
potřebným k formalizaci  paralelizace watershedu,  uvedeným v druhé části  kapitoly.  Základní
principy jsou ilustrovány na jednoduchém algoritmu labelizace komponent (connected component
labeling). Srovnání výsledků s literaturou [1], [2] by bylo vítáno.

Druhá část kapitoly je věnována watershedu. Dva algorithmy jsou uvedeny, výpočet s použitím
topografické  vzdálenosti,  a  steepest  descent.  Chování  na  konstaních  intervalech  (handling  of
plateaus) je ošetřeno. Ve finální verzi je použit algoritmus steepest descent jehož princip je uveden
v několika  variantách.  Efektivnost  jednotlivých variant  je  vyhodnocena  měřením.  Srovnání  s
algoritmem Chabardèse  [6] (představující state of the art výpočtu watershedu na CPU) ukazuje
urychlení na GPU oproti CPU o desetinásobek. Tato kapitola je celkově obtížná k porozumění.
Celkovým přínosem by bylo zjednodušení  zápisu matematických formulací  (zejména pravidla
celulárních automatů). Mnohé termíny nejsou definovány.

Kapitola  5  (19  stran)  je  věnována  segmentaci  typu  graph-cut.  Kapitola  začíná  úvodem  do
problematiky,  přehledem  různých  algoritmů  a  jejich  paralelní  realizací  pomocí  CUDA.
Diskutována je optimalizace kódu z různých hledisek (koalescence přístupu do paměti, vlastnosti
grafu, …). Autor navrhuje aproximaci k urychlení výpočtu. Graph-cut je aplikován na pixelový
rastr  a  na  region  adjacency  graph  (výsledek  předsegmentace  watershedem).  Autor  zmiňuje
náročnost optimalizace kódu vyplývající z nepravidelné struktury RAG. Výsledné časy výpočtu
jsou změřeny a srovnány. Dosažené časy jsou kompatibilní s interaktivním užitím systému.



Kapitola 6 (9 stran) je věnována automatické inicializaci segmentace za účelem odstranění (nebo
usnadnění)  inicializace  manuální.  Tato  kapitola  obsahuje  poměrně  široký  přehled  existujících
modelů  z  literatury.  Návaznost  na  předchozí  text  není  zpočátku  úplně  zřejmá.  Zajímavým
přinosem  je  nový,  pravděpodobnostní  model  kombinující  vliv  dat  a  geometrický  model
natrénovaný z databáze tvarů. Výsledky inicializace jsou vyhodnoceny na databázi levé a pravé
ledviny a vykazují správnost 65 až 95%.

Kapitola 7 uvádí blokové schéma celé metody segmentace včetně předzpracování a uživatelem
definovaných vstupů.

Práce je ukončena shrnutím jednotlivých etap rekapitulujícím jednotlivé dílčí výsledky a nástinem
možných budoucích rozšíření. 

Všeobecné poznámky : 

Gramatika.  V textu  je  mnoho gramatických chyb různého druhu :  shoda  rodu/čísla,  chybějící
členy. Četné jsou nelogicky stavěné věty zhoršující srozumitelnost.

Závěr :

Práce p. Kolomazníka přináší několik originálních příspěvků ve dvou oblastech :
1) v oblasti metodologie : použití geometrické analýzy (Frangiho žilnatosti - tradičně užívané k
detekci objektů) k vizualizaci, návrh originálního modelu odstraňující nutnost pracné manuální
inicializace algoritmu a odstranění manualní inicializace).
2)  v  oblasti  realizace :  detailní  algoritmická  analýza  vedoucí  k  efektivní  realizaci  několika
výpočetně náročných operatorů (non-local means filtrace, watershed segmentace a min-cut grafu).
Finální realizace kompletního vizualizačního softwaru a jeho aplikace na lékařských datech.

Knihovna CUGIP je dána k dispozici jako open source.

Závěrem lze tedy říct, že autor nesporně prokázal schopnost samostatné tvořivé práce a invence
jak na úrovni praktické tak metodologické.

Dotazy :

1. Proč nebyl použit (ani zmíněn) napřiklad bilaterální filtr  [3] u kterého jsou rekurzívní,
rychlé realizace k dispozici [4],[5] ?

2. Jak  jsou  programově  realizovány  stavové  přechody  automatů?  Čemu odpovídá  jeden
přechod  stavu?  jeden  thread  =  jeden  přechod  stavu?  Jaký  je  overhead  způsobený
vytvářením threadů?

3. Bellmanův-Fordův  algoritmus  je  teoreticky  masivně  paralelní.  Nicméně,  při  realizaci
pomocí celulárního automatu je aktivní pouze malá část všech buněk. Jak je tento fakt
zohledněn při realizaci? Stejné platí pro steepest descent watershed.

4. Connected  component  labeling  ve  3D  je  rovněž  výpočetně  náročná  operace.  Její
optimalizace není v práci zmíněna. Proč?

5. Použití  Frangiho žilnatosti  pro rendering je užitečný pro cílené zobrazování  žilnatých
struktur. V medicínské oblasti pro diagnostiku je třeba zobrazit patologické tvary, které
tuto  vlastnost  mohout  ztratit  (např.  aneurysmy)  a  které  se  následně  nezobrazí.  Lze
navrhnout nějaké řešení pro tento problém?

Petr Dokládal
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