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Doktorská práce p. Jana Kolomazníka se týká interaktivní segmentace a vizualizace 3D obrazu.  V
tomto ohledu je název « interaktivní  zpracování  volumetrických dat » poněkud všeobecný ale
odpovídající.  Práce  obsahuje  121  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
doméně zpracování obrazu. Obsahuje nástin architektury GPU a s ní spojenou paralelizaci kódu.
Poskytuje praktický náhled do problematiky programování GPU vhodný pro neodborníka.  Na
druhou stranu zůstává poměrně povrchní a mnohé otázky zůstávají nezodpovězěny. Např. kde leží
vhodná granularita paralelizace ? Jak stanovit počet pixelů zpracovaným jedním kernelem pro
danou  velikost  obrázku  a  parametry  dostupného  zařízení  (počet  streamových  multiprocesorů,
počet processing units) ? Jak stanovit parametry k maximalizaci vytížení daného zařízení ?

Kapitola 2 (12 stran) a je věnována předzpracování obrazu, zejména filtraci šumu. Dvě metody
jsou implementovány,  non-local  means  and anizotropní  difuze.  Jejich  volba  není  zdůvodněna
jinak než pouhým kostatováním jejich kvality. Žádné kvantitativní údaje jako např. SNR, vznik
artefaktů,  zkreslení  a to  ani  formou odkazu na literaturu není  uvedeno.  Zvolené metody jsou
poměrně  výpočetně  náročné  a  jejich  volba  pro  interaktivní  zpracování  je  z  tohoto  pohledu
poněkud  diskutabilní.  Autor  se  omezuje  na  uvedení  dvou  grafů  doby  vykonaní  algoritmu  v
závislosti na velikosti obrazu. Jakékoli další parametry bohužel chybí (počet iterací, velikost okna,
apod). Neexistuje srovnání s literaturou což činí výsledky zpochybnitelné.

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

Kapitola 4 (30 stran) je věnována celularním automatům a watershedu. Watershed je globální
operátor segmentace obrazu, obecně považovaný za sekvenční, a tudíž obtížně paralelizovatelný.
V literatuře lze nalézt  četné pokusy o paralelizaci,  založené na různých principech,  s  větší  či
menší  učinností. 

První  část  kapitoly je úvodem k celularním automatům, potřebným k formalizaci  paralelizace
watershedu,  uvedeným v  druhé  části  kapitoly.  Tato  kapitola  je  velice  obtížná  k  porozumění.
Definice  nejsou  okomentované.  Algoritmy  nejsou  dostatečně  vysvětleny.  Jako  příklady  jsou
uvedeny  různé  algoritmy  k  CCL  (connected  component  labeling).  Mnohé  termíny  nejsou
definované.

Součástí kapitoly je uvedení doby běhu jednotlivých algoritmů (GPU) ve srovnání s ITK (CPU).
Toto srovnání  je  velice  povrchní.  Chybí  uvedení  velikosti  obrazu.  Přínosem by bylo uvedení
dalších srovnání. U nejrychlešího algoritmu (steepest descent) není zřejmé, kdo je vlastně jeho
autorem. Přínosem by bylo uvedení včech omezení, např. velikosti obrazu v závislosti na velikosti



paměti u dostupného GPU. Rovněž tak přínosem by byl lepší rozbor výsledků : kde se nachází
aktuální blokující místo u nejrychlejšího algoritmu, které je třeba následně optimalizovat.

Kapitola  5  (19  stran)  je  věnována  segmentaci  typu  graph-cut.  Kapitola  začíná  úvodem  do
problematiky a přehledem různých algoritmů. Segmetace je aplikována na region adjacency graph
(RAG),  což  je  klasický  způsob  heuristického  urychlení  výpočtu.  Autor  několikrát  zmiňuje
náročnost optimalizace kódu vyplývající z nepravidelné struktury RAG. 

Nabízí se otázka : Za předpokladu možnosti přepsat algoritmus maticovým zápisem a skutečností,
že maticový zápis RA grafu dá řídkou matici  (obsahující  většinově nulové prvky,  a nenulové
prvky se nacházejí nedaleko hlavní diagonály).  Bylo by možné s použitím knihovny operací s
řídkými maticemi cuSparse docílit zajímavých výsledků ? 

Kapitola 6 (9 stran) je diskutuje několik různých způsobů inicializace segmentace. Přestože není z
počátku  zřejmé  jakým  způsobem  kapitola  navazuje  na  předchozí,  je  jejím  přínosem
zautomatizování  klasicky manuálního  způsobu inicializace,  který  je  zejména  ve  3D pracné  a
komplikované.  Autorem  navržená  kombinace  pravděpodobnostního  modelu  s  modelem
geometrickým  natrénovaným  na  databázi  obdobných  tvaru  je  zajímavým  přínosem.  Bylo  by
vhodné  uvést  rozbor  i)  robustnosti  algoritmu  k  nepřesné  registraci  (nežádoucí  posun objektu
vzhledem k databázi nebo nestejná velikost), ii) do jaké míry je algoritmus schopen zpracovat
složitějsí  geometrické  tvary  a  iii)  obtížnosti  správného  nastavení  parametrů  (zejména  difuze
kontury).

Kapitola 7 nastiňuje blokové schéma celé metody. Její přínos je nezpochybnitelný pro celkovou
složitost  navržené metody.  Doporučuji  však - pro usnadnění  celkového čtení  - uvést  obdobný
přehledný nástin celé metody (ve zkrácené podobě) už do Úvodu.

Práce je ukončena závěrem a nastíněním možných dalších prací a obsahuje 76 citací. 

Výsledky  práce  jsou  poněkud  zpochybnitelné  jednak  i)  neúplným  srovnáním  s  existujícími
metodami  tak  ii)  nedostatečnou  diskuzí  existujících  omezení.  Např  omezení  velikosti  obrazu
velikostí paměti na dostupném zařízení není uvedeno. Nelze tedy říct jakého zrychlení a za jakých
podmínek bylo dosaženo oproti  existujícímu.  Doporučuji  doplnit  srovnání  např  s  [Chabardès,
ICIP 2016] ukazující  dobu běhu paralelní  implementaci  watershedu na clusteru vícejádrových
CPU.

Nesporný  přínos  práce  p.  Kolomazníka  plyne  z  jeho  programovacích  znalostí  spojených  se
schopností logické analýzy potenciálu paralelizace jednotlivých existujících metod, umožňujících
vyvinout plně funkční aplikaci použitelnou v mnoha oblastech. Kromě uvedené lékařské oblasti
diagnostiky si lze představit další využití v i v jiných oblastech, např. materiálové tomografii.

Zajímavou a  novou myšlenkou je  použití  geometrické analýzy (Frangiho žilnatosti  -  tradičně
užívané k detekci  objektů)  k  vizualizaci  nebo návrh originálního modelu odstraňující  nutnost
pracné manuální inicializace algoritmu.

Knihovna  CUGIP je  dána  všobecně  k  dispozici  jako  open  source  což  je  nezanedbatelným
přínosem nejen ve vědecké oblasti.

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

Všeobecné poznámky k textu :



1. Citace.  U  každého  algoritmu  je  třeba  citovat  původní  zdroj.  Názorným  příkladem
nedostatku citací je kapitola 4, věnovaná paralelizaci watershedu, obsahující pouhé dva
odkazy na watershed :  i)  survey [Roerdink,  Meijster,  2000]  a ii)  původní  formalizaci
watershedu  pomocí  celularního  automatu  [Kaufman  and  Piche,  2008].  U  každého
algoritmu je  třeba uvést  původního(!)  autora.  U watershedu lze  najít  minimálně deset
různých  algorithmů  pocházejících  od  různých  autorů.  Historii  watershedu  a  částečné
informace lze najít např. v
http://cmm.ensmp.fr/~meyer/public/graphwatershed/artwshedfinal.pdf, další odkazy v již
citovaném [Roerdink, Meijster, 2000]. Pro informaci, první, masivně paralelní watershed,
založený na topografické vzdálenosti byl publikován [Dejnozkova and Dokládal, 2003]
nebo [Dejnozkova etal,  2002]. Obdobně jako u každého algoritmu, stejně tak u každé
definice a věty, je třeba uvést zdroj.  V opačném případě není zřejmé co je převzato z
literatury a co je přínosem autora.

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

3. Pro  usnadnění  čtení  doporučuji  citace  v  textu  uvádět  ve  formě  se  jménem,  např. …
Roerdink a Meijster [60] … a nikoli pouze [60].

Petr Dokládal
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