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Abstract

Thinning is a process of reducing an object in a digital image to the
minimum size necessary for machine recognition. After thinning, analysis
on the reduced size image can be performed. Thinning is often used in
pattern recognition techniques, which are essential parts of artificial
intelligence. This case study found that fingerprint images before and
after image processing using Parallel Thinning Algorithm. Method in
parallel thinning algorithms is that the decision for individual pixel deletion
is based on the results of the previous iteration. The Quality of image
after thinning process depends on the quality of image before thinning
process.
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                  Image Processing.

1.  Pendahuluan

Salah satu metode representasi informasi adalah berupa citra. Penelitian pada
pengolahan citra bertujuan untuk menemukan teknik yang tepat, canggih dan aman
untuk mendapatkan informasi dari sebuah citra. Misalnya di bidang kedokteran,
membutuhkan informasi tentang analisis gambar medis, di bidang elektronika, untuk
pengecekan bentuk jalur pada pembuatan PCB (Printed Circuit Board), serta
untuk keamanan membutuhkan pengenalan sidik jari, teks dan tulisan tangan juga
pengolahan dokumen [1].

Dalam teknik pengolahan citra dikenal suatu metode pengenalan pola atau
pattern recognition. Salah satu proses awal yang penting dalam pengenalan pola
adalah algoritma thinning. Algoritma thinning melibatkan penghapusan titik-titik
atau lapisan-lapisan dari sebuah pola sampai semua garis atau kurva selebar satu
piksel [1].

Algoritma thinning sangat tepat digunakan untuk obyek yang terdiri dari bentuk
garis lurus atau garis lengkung. Metode ini tidak efektif untuk obyek citra yang
mempunyai bentuk area besar. Algoritma thinning merupakan pemrosesan awal
obyek citra untuk analisa lebih lanjut. Proses tersebut menentukan bentuk kerangka
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yang akan dihasilkan. Pada obyek citra yang sama, algoritma thinning menghasilkan
bentuk yang tidak selalu tepat sama [2].

Sebagian besar algoritma thinning bersifat iteratif, salah satunya adalah algoritma
thinning paralel. Pada setiap iterasi, piksel tepi diperiksa berdasarkan kriteria apakah
piksel tepi tersebut akan dihapus atau tidak [1].

Pemahaman dasar algoritma thinning diperlukan dalam rangka menerapkan
konsep algoritma tersebut pada pengolahan citra. Pola citra akan dikenali melalui
bentuk dasar penyusun citra (kerangka).

2.  Tinjauan Pustaka

Pada dekade yang lalu, banyak algoritma thinning telah dikembangkan.
Beberapa algoritma klasik sudah memperoleh hasil yang baik, tetapi masih ada
beberapa kekurangan. Sebagai contoh, beberapa algoritma thinning tidak bisa
menjaga konektifitas dari suatu citra. Dalam Algoritma Zhang-Suen, kerangka citra
dihasilkan dengan menghapus piksel-piksel citra yang bukan kerangka citra tersebut.
Agar konektifitas antar piksel kerangka tetap terjaga, maka iterasi dibagi menjadi
dua sub-iterasi. Penghapusan titik pada citra di setiap sub-iterasi harus melewati
empat syarat terlebih dahulu dengan tujuan untuk menghapus titik batas dan sudut
pada pola tersebut [3].

Pada penelitian terbaru diusulkan algoritma thinning paralel yang lebih efisien
dan cepat untuk pengenalan karakter tulisan tangan. Beberapa aturan baru digunakan
untuk memecahkan masalah disconnectivity. Dan informasi kontur ditambahkan
untuk mengatasi hilangnya informasi yang  mungkin terjadi dari hasil proses algoritma
thinning. Pada algoritma ini, beberapa sifat dasar dalam algoritma thinning seperti
ketebalan satu piksel dan konektifitas dapat ditentukan [4].

Thinning memainkan peran utama dalam sistem pengenalan pola pada Image
Computer Analysis dan Machine Vision antara lain pengenal teks secara otomatis,
klasifikasi sidik jari, analisis kromosom, inspeksi PCB (Printed Circuit Board)
secara otomatis, analisis pola pada akar tanaman [5], serta di bidang kedokteran
yang telah sukses diterapkan pada tiga aplikasi medis yaitu Asessment of
laryngotracheal stenosis (LTS) untuk mendeteksi penyakit radang tenggorokan,
Assessment of infrarenal aortic aneurysm (AAA) untuk mendeteksi penyakit
yang disebabkan oleh pembesaran pembuluh darah pada perut, dan Unravelling
the colon untuk mendeteksi penyakit polip dan kanker.

3.  Algoritma Thinning Paralel

Thinning merupakan langkah penting dalam operasi analisis citra seperti
pengenalan karakter optik, pengenalan sidik jari dan pemrosesan dokumen. Thinning
bekerja dengan menghapus titik atau lapisan dari sebuah pola sampai membentuk
garis atau kurva selebar satu piksel. Hasil dari garis atau kurva dinamakan kerangka
obyek. Tidak ada definisi matematika dari sebuah kerangka; penerapan metode
thinning yang berbeda pada sebuah pola memberikan hasil yang berbeda.
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Pendekatan umum untuk menghasilkan kerangka terdiri dari penghapusan pada setiap
iterasi semua piksel tepi kecuali piksel kerangka obyek. Piksel-piksel tepi adalah
yang merupakan batas-batas (termasuk lubang) yang ada pada pola. Sebagian besar
algoritma thinning bersifat iteratif, salah satunya adalah algoritma thinning paralel.
Pada setiap iterasi, piksel tepi diperiksa berdasarkan kriteria apakah piksel tepi
tersebut akan dihapus atau tidak [1].

Algoritma thinning yang cukup dikenal adalah Algoritma Thinning Zhang-
Suen (1984)[3]. Algoritma ini menggunakan metode paralel yang berarti bahwa
nilai baru diperoleh hanya bergantung pada nilai iterasi sebelumnya. Sebuah citra
biner ditentukan oleh matrik I dimana setiap piksel I(i,j) bernilai 1 atau 0. Pola citra
terdiri dari piksel-piksel yang bernilai 1. Pola tersebut mempunyai ketebalan lebih
dari satu elemen. Transformasi yang bersifat iteratif diterapkan pada matriks I titik
demi titik menurut nilai dari sekumpulan kecil titik-titik tetangga. Diasumsikan bahwa
tetangga dari titik (i,j) adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Titik P1 dan Delapan Titik Tetangganya

Pada pengolahan citra secara paralel, nilai baru diberikan pada sebuah titik
pada iterasi ke-n tergantung pada nilainya sendiri sebaik nilai dari delapan tetangga
pada iterasi ke-(n-1), sehingga semua titik citra dapat diproses secara simultan.
Diasumsikan penggunaan jendela 3 x 3 dan setiap elemen terhubung pada elemen
delapan tetangganya.

Algoritma ini terdiri dari dua sub-iterasi. Pada sub-iterasi yang pertama, titik
kontur P1 dihapus jika memenuhi kondisi berikut :

dimana nilai A(P1) adalah jumlah dari pola 0-1 sesuai urutan P2 . . . P9, yang merupakan
tetangga dari P1, , seperti terlihat pada Gambar 2.

B(P1) adalah jumlah dari tetangga P1 yang tidak bernilai 0, dimana :
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Gambar 2 Nilai A(P1) dari Pola 0 - 1

Jika ada kondisi yang tidak memenuhi syarat, seperti contoh pada Gambar 2 yaitu
A(P1) = 2, maka titik P1 tidak dihapus dari citra.

Pada sub-iterasi kedua, hanya kondisi (c’) & (d’) yang berubah, yaitu :

Oleh kondisi (c) dan (d) dari sub-iterasi yang pertama, hanya menghapus
batas selatan-timur dan titik sudut utara-barat yang bukan merupakan milik dari
kerangka citra.

Gambar 3 Citra Awal

Gambar 4 Citra Hasil Langkah I pada Iterasi I

Algoritma Thinning Paralel (Maria)
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Gambar  5 Citra Hasil Langkah II pada Iterasi I

 Gambar 6 Hasil Akhir Thinning

Gambar 6 menunjukkan hasil akhir dari proses thinning yaitu setelah melalui
beberapa iterasi.

Gambar 7 Contoh Hasil Thinning Algoritma Zhang-Suen

Nilai konektifitas adalah sebuah ukuran berapa objek yang terhubung dengan
piksel tertentu [2] yaitu:

       

dimana, Nk adalah warna dari kedelapan piksel tetangga yang dianalisa, N0 adalah
piksel tengah, N1 adalah nilai warna piksel di sebelah kanan piksel tengah dan sisanya
diberi nomor searah jarum jam sekeliling piksel tengah-tengahnya. Contoh seperti
pada Gambar 8.

Gambar 8 Penomoran Piksel pada 8-Tetangga,
N0 adalah Piksel yang sedang Dievaluasi
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Gambar 9  menggambarkan nilai konektifitas dengan a) merepresentasikan
nilai konektifitas = 0, b) merepresentasikan nilai konektifitas = 1, c) merepresentasikan
nilai konektifitas = 2, d) merepresentasikan nilai konektifitas = 3, dan e)
merepresentasikan nilai konektifitas = 4.

Gambar 9 Nilai Konektifitas

4. Desain Aplikasi

Gambar 10 merupakan diagram alir atau flowchart Algoritma Thinning
Paralel. Proses diawali dari menyimpan citra asli dalam bentuk matriks I dan
mengkonversi nilai citra biner I menjadi citra dengan intensitas ketepatan nilai double.
Proses dilanjutkan dengan memberi nilai pada T untuk ukuran tinggi citra dan L
untuk ukuran lebar citra, memberi nilai pada P yang adalah matriks nol untuk mewakili
nilai delapan titik tetangga. Sedangkan matriks J dan K menyimpan citra duplikat
dengan tujuan agar citra hasil akhir dapat dibandingkan dengan citra asli. Variabel
UBAH menyimpan nilai awal dari jumlah piksel yang berubah selama iterasi. Selama
nilai UBAH tidak sama dengan 0, maka iterasi akan terus dilakukan. Kemudian
masuk ke sub iterasi I, untuk b yang mewakili baris ke-2 sampai tinggi citra dikurangi
-1 dan untuk k yang mewakili kolom ke-2 sampai lebar citra dikurangi -1. Jika
piksel yang diperiksa (matriks J baris ke-b dan kolom ke-k) bernilai 1 maka nilai P,
A dan B dicari jika memenuhi syarat penghapusan piksel pada sub iterasi yang
pertama maka piksel (matriks K) akan diberi nilai 0 dan nilai UBAH ditambah satu
kemudian masuk ke sub iterasi yang kedua, jika tidak memenuhi syarat maka piksel
akan diperiksa di sub iterasi yang kedua (dengan kondisi nilai piksel tetap). Pada
sub iterasi kedua matriks J mengambil nilai dari matriks K. Pada sub iterasi kedua
piksel bernilai 1 akan diperiksa dan jika memenuhi syarat penghapusan maka piksel
diberi nilai 0 dan nilai UBAH ditambah satu kemudian setelah keluar dari sub iterasi
II maka nilai J ditukar dengan nilai K, jika nilai UBAH sama dengan 0 atau tidak ada
piksel yang berubah maka proses SELESAI.

Dari algoritma thinning tersebut kemudian diimplementasikan pada sistem
yang dirancang. Masukan (input) sistem berupa citra sidik jari biner yang mempunyai
ukuran piksel yang berbeda, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Rancangan keluaran (output) dari sistem berupa Citra dan Grafik, yaitu: Citra
Biner, Citra Hasil Thinning, Grafik Perubahan Iterasi dan Grafik Frekuensi, Info
Citra.

Perancangan antarmuka berisi perancangan input data gambar, output, dan
menu, seperti pada Gambar 11.

Antarmuka program ini diimplementasikan dengan menggunakan GUI
(Graphical User Interface) yang disediakan oleh Software Matlab 7.0 dan fungsi-
fungsi yang ada di dalamnya. Hasilnya seperti ditunjukkan pada Gambar 12.

Algoritma Thinning Paralel (Maria)
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Gambar 10 Flowchart Algoritma Thinning Paralel
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Tabel 1 Ukuran Piksel Citra Sidik

ari

Gambar 11 Rancangan Antarmuka Utama

Algoritma Thinning Paralel (Maria)



178

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 4. No. 2, Agustus 2007: 101-200

Gambar 12 Antarmuka  Program

4. Implementasi Algoritma Thinning Paralel

Adapun pseudocode dari algoritma thinning paralel ini seperti ditunjukkan
pada Kode Program 1.

Kode Program 1 Pseudocode Algoritma Thinning Paralel

I = citra asli
J = citra sementara
K= citra sementara
J = I
K= I

//Ulang sampai tidak ada piksel yang berubah
//Sub iterasi I
Untuk semua piksel J(i,j)
Hapus K(i,j) jika memenuhi syarat berikut ini :
a) 2 <= B(i,j) <= 6
b) A(i,j)=1
c) P2*P4*P6 = 0
d) P4*P6*P8 = 0
selesai

//Sub iterasi II
Untuk semua piksel J(i,j)
Hapus K(i,j) jika memenuhi syarat berikut ini :
a) 2 <= B(i,j) <= 6
b) A(i,j)=1
c) P2*P4*P8 = 0
d) P2*P6*P8 = 0
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selesai
J = K

 selesai

5. Pengujian Aplikasi

Pada pengujian aplikasi ini dicoba citra sidik jari yang berbeda ukuran dimensi
dan resolusi. Hasil pengujian citra seperti ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 13 Citra Input dan Output a) Sebelum Thining b) Sesudah Thinning

Gambar 13 menunjukkan citra sebelum dan sesudah thinning, citra bertipe
bmp yang digunakan mempunyai dimensi 300 x 300 dan resolusi 100 dpi. Dari hasil
pengujian dengan iterasi sebanyak delapan kali jumlah piksel yang berubah ada
sebanyak 18458 piksel dengan waktu rerata CPU sebesar 0.2 detik. Grafik
banyaknya iterasi dan jumlah piksel yang berubah selama proses iterasi ditunjukkan
pada Gambar 14.

Gambar 14 Grafik Iterasi Citra Twin_loop_300_100.bmp

Algoritma Thinning Paralel (Maria)
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Dari grafik yang ditunjukkan pada Gambar 16 erlihat bahwa grafik citra asli
(sebelum thinning) mempunyai kerapatan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan
dengan grafik citra asli (sesudah thinning). Oleh karena citra yang digunakan adalah
citra biner maka nilai pikselnya hanya 0 dan 1 (0 untuk piksel berwarna hitam dan 1
untuk piksel berwarna putih).

Pengujian juga dilakukan pada citra dengan dimensi 600 x 600 pada resolusi
100 dpi dan pada citra dengan dimensi 300 x 300 dengan resolusi 500 dpi. Hasil
pengujian menunjukkan citra degan dimensi 300 x 300, resolusi 500 dpi menghasilkn
grafik iterasi yang sama dengan citra Twin_loop_300_100.BMP, sedangkan pada
dimensi 600x600 tetapi resolusi 100 dpi menghasilkan grafik iterasi yang berbeda
dengan citra Twin_loop_300_100.BMP.

Gambar 15 Nilai Piksel Sebelum dan Sesudah Thinning

Gambar 15 menunjukkan terjadinya perubahan nilai piksel pada posisi yang
sama (sebelum dan sesudah thinning) dan ketebalannya berubah menjadi satu piksel.

Gambar 16 Grafik Frekuensi Citra Sebelum dan Sesudah Thinning
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Pada pengujian aplikasi ini juga ditemukan keuggulan dan kelemahan sistem
seperti dijelaskan sebagai berikut. Implementasi algoritma Thinning Paralel pada
sistem ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain penggunaan GUI (Graphical
User Interface) dapat memudahkan user (pengguna), membuat sistem lebih user
friendly. Melalui aplikasi ini, informasi dari citra sebelum diproses dan sesudah
diproses dapat diketahui perbedaannya dalam waktu yang singkat serta grafik hasil
iterasi dan grafik frekuensi citra hasil proses dari algoritma ini dapat diketahui.
Sedangkan kelemahan dari implementasi algoritma Thinning Paralel diantaranya
adalah belum sempurnanya penanganan kesalahan program atau error handling,
dan kesempurnaan citra hasil thinning tergantung pada kualitas citra yang diinputkan.

6. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil setelah melakukan pengujian terhadap program
ini antara lain algoritma Thinning Paralel mudah dan dapat diimplementasikan untuk
pengolahan citra sidik jari, melalui program ini, informasi citra sebelum melalui proses
Thinning dan sesudahnya dapat diketahui perbedaannya dalam waktu yang singkat.
Kualitas citra hasil proses thinning tergantung dari kualitas citra asli sebelum diproses.
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