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A kutatás rövid összefoglalása 
 
Az idıben változó alakú objektumok görbületi csontváz szerkezetének és felszínének 
meghatározása a térbeli számítógépes grafika fontos területe. Eredményeit számos területen 
hasznosítják, mint például az orvosi képfeldolgozásban. A kutatási program elsı felében 
kifejlesztett hierarchikus szerkezető térbeli csontváz meghatározó módszer alkalmazási 
lehetıségeit oly módon bıvítettük ki, hogy megvalósítható legyen az idıben változó alakú 
úgynevezett dinamikus objektumok csontvázszerkezetének gyors és pontos meghatározása.  
 
Tevékenységünk során a megalkotott és kiértékelt hierarchikus szerkezető térbeli csontváz 
meghatározó módszert, amely a csontváz keresési terét hatékonyan behatárolja azon régiók 
elhanyagolása által, amelyek nagy valószínőséggel nem tartalmaznak releváns elágazást 
kiterjesztettük az idıtartományra is.  
 
A térbeli és idıbeli rekonstrukció egyik fontos eleme a pontos és hatékony csontvázalkotó 
módszer. Az elıbbi két feltétel azért fontos, mert a legtöbb orvosi alkalmazásban gyakorlatilag 
valós idejő rekonstrukciós eredményeket kell megvalósítani. 
 
A kidolgozott vázkeresı algoritmusunk teljes mértékben alkalmas a párhuzamos végrehajtásra. A 
GPU felhasználásával elkészített váz pontos és gyorsan meghatározható. A kidolgozott módszer 
alkalmas az idıben változó alakú struktúrák párhuzamosított vázkeresésére. 
 
Az idıben és térben változó felbontást alkalmazó, hierarchikus vázkeresı algoritmust változatos 
szerkezető térbeli testre próbáltuk ki, és a test méretének, alakjának és mozgása jellegének 
függvényében 5-500-szoros vázszerkezet meghatározási sebesség növekedést értünk el úgy, 
hogy a kapott végeredmény szinte teljesen azonos az eredeti algoritmus által meghatározott 
szerkezettel. 
 

A kutatás eredményei: 

(1) Megvalósítottuk az új, hierarchikus szerkezető csontvázkeresı és elemzı algoritmust, illetve 
elkészítettük a módszer párhuzamosított változatát. (SzSM, SzL, ID) 

(2) A megfelelı paraméterek megkeresése heurisztikus módszerekkel (ID) 

(3) Megoldottuk a hatékony paraméterbecslést és osztályozást. (SzSM, SzL, ID) 

(4) Megalkottuk a párhuzamos végrehajtású csontvázkeresı módszert. (SzSM, SzL, ID) 



(5) Vázkeresı algoritmusok párhuzamosított, GPU-n való megvalósítása megoldott. További 
fejlesztés, optimalizálás szükséges, tekintettel a gyorsan fejlıdı hardverre. (SzSM, SzL, ID) 

(6) A hatékony valós idejő rekonstrukció megvalósításához megalkottuk a térben és idıben változó 
felbontást alkalmazó vázkeresı algoritmust. (SzSM, SzL, ID) 

(7) Megvalósítottunk egy megközelítı módszert a megtalált vázak B-spline függvényekkel történı 
modellezésére (SzL, GB, GBA). 

 

A csontvázkeresés fı problémái dinamikus objektumokra 
 
Egy változó alakú objektum csontváz szerkezetének meghatározása során a legfontosabb 
tisztázandó kérdések az alábbiak: 

• Az idıben változó alakú testek csontvázszerkezetének meghatározása. Ebben az esetben 
számos módosítás szükséges a hagyományos 3-D módszerek hatékony 
alkalmazhatóságához. 

• A 3-D és 4-D csontvázszerkezet meghatározó módszerek tulajdonságainak elemzése. Ide 
tartozik a módszer hatékonyságának feltérképezése, figyelembe véve a vizsgált minták 
sajátos tulajdonságait (például egy emberi fog szerkezeténél más módszereket 
alkalmazunk, mint a szívfal idıbeli mozgásának meghatározása esetén). 

• Az algoritmus sebesség alapú optimalizálásának vizsgálata még a párhuzamosítási szint 
elıtt. A kapott eredmények pontosságának ellenırzése. 

• Hatékony párhuzamos megfogalmazása a vázkeresı módszernek. 

• A kifejlesztett és tanulmányozott módszerek párhuzamosíthatóságának vizsgálata (térbeli 
szerkezet vagy mozgásanalízis alapján). Ide tartozik a párhuzamosítás során esetlegesen 
fellépı hibák hatásának kiküszöbölése. 

• Az idıben és térben adaptív vázkeresı módszer valós idejő paraméterezése a masszívan 
párhuzamos rendszereken való hatékony futtatáshoz. 

 
 

Következtetések és további célkitőzések 
 
Jelen kutatási munkában egy hierarchikus csontvázkeresı módszert valósítottunk meg. Az 
algoritmus hierarchikus jellegébıl adódóan habár a gyorsabb számítás hibákat hozhat be, a 
kidolgozott módszer pontos eredményt ad addig, amíg a tárgy csökkentésével nem változtatjuk 
meg a tárgy topológiáját. A számítási hatékonyság jelentıs, 5-50 szeres gyorsulást mértünk 
viszonylag kismérető statikus testek esetében. Amennyiben a vizsgált test mozog a megfigyelési 
idı alatt, a térben és idıben dinamikus felbontást alkalmazó vázkeresı módszerrel akár 500 
szoros gyorsítás is elérhetı. A javasolt GPU alapú számítás jól mőködik, de nem teljesen 
optimális, véleményünk szerint további fejlesztéseket igényel (például hatékonyabb hierarchikus 
memóriakezelést).  
 
Kidolgoztuk a láthatósági problémát korrektül megvalósító algoritmust. Ennek a módszernek a 
hatékonysága erısen függ a vizsgált test alakjától.  
 
Az idıalapú adaptív felbontás választása a kismértékben elmozduló, vagy alakváltoztató testek 
esetében megközelítıleg 10-20 szoros sebességnövekedést biztosít. Amennyiben a vizsgált test 



jelentıs része intenzíven mozog, akkor a sebességnövekedési faktor általában a 2-10 közötti 
tartományban található. 
 
Habár módszerünket egyelıre szimulált és számos egyszerőbb valós tárgyon alkalmaztuk, a 
közeljövıben célunk az ipari és klinikai gyakorlatban konkrétan használható eredményeket 
megvalósítani. 
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