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Abstract. The use of digital images in biological sciences, more specifically in 

medicine, has provided great progress both in the accuracy of diagnoses and 

in the documentation of medical experiments. This article presents the 

preliminary results of the development of a computational tool with High-

Performance Computing based on Genetic Algorithms and Quadtrees to detect 

the pattern of necrosis in medical images using free software. 

Resumo. A utilização de imagens digitais em ciências biológicas, mais 

precisamente em medicina, tem propiciado grande avanço tanto na precisão 

de diagnósticos como na documentação de experimentos médicos. Este artigo 

apresenta resultados preliminares do desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional de Alto Desempenho baseada em Algoritmos Genéticos e 

Quadtrees para a detecção do padrão de necroses em imagens médicas 

utilizando software livre. 

1. Introdução 

A utilização de imagens digitais em ciências biológicas, mais precisamente em 
medicina, tem propiciado grande avanço tanto na precisão de diagnósticos como na 
documentação de experimentos médicos, principalmente se valendo da utilização de 
Software Livre para desenvolvimento das aplicações.  

 Este trabalho tem o objetivo de desenvolver uma especialização de um 
framework baseado em Algoritmos Genéticos implementado para atender a uma 
demanda específica de pesquisa na Universidade, que também propõe um ambiente para 
gerência da execução de aplicações paralelizáveis denominado iPar.  

  A relevância do projeto está na integração dos efeitos mais precoces possíveis de 
uma droga antioxidante e oxigenação hiperbárica sobre a cicatrização e na possibilidade 
de fazer predições de comportamento conforme o padrão apresentado pela necrose [4].  

 Tanto o ambiente de algoritmos evolutivos quanto o ambiente paralelizável da 
aplicação, propendem para uma integração cada vez mais sólida, pois atingiram ótimos 
resultados atuando em uma área que exige alto grau de desempenho, que é o caso do 
processamento de imagens médicas utilizando a premissa de multi-processamento. 

 A utilização de Software Livre em ambos ambientes possibilitou-nos 
desenvolver projetos sem maiores restrições no que diz respeito ao quesito licenças e se 



  

beneficiando ainda de itens como o custo benefício, uma das características dessa 
tendência [3]. 

2. Algoritmo Genético utilizado na Segmentação 

Os Algoritmos Genéticos (AG’s) são técnicas baseadas na teoria da evolução, nos quais 
as variáveis são representadas como genes de um cromossomo. Juntamente com 
estratégias evolucionais e programação evolutiva formam uma classe de pesquisa 
baseado em evolução natural. Sendo assim, eles simulam, através de algoritmos, os 
processos de evolução natural e genética, buscando resolver problemas de otimização 
onde o espaço de busca é muito grande e os métodos convencionais são ineficientes [1]. 

  Os modelos de experimentação utilizados são animais devidamente autorizados 
por Comitês de Ética e Pesquisa vinculados ao Comitê Brasileiro de Experimentação 
Animal (COBEA) as amostras devem ser em número suficiente e apenas o necessário 
para realizar os experimentos, sem causar danos e mortes desnecessárias em cobaias. 

 Este algoritmo foi programado em Java e o objetivo desta aplicação é detectar o 
padrão da necrose em uma imagem médica produzindo uma quadtree com os resultados 
mais significativos para análises posteriores (cf. Figura 1).  

   Esta classificação da necrose dá-se pelos tons RGB dos pixels e o Algoritmo 
Genético foi desenvolvido de modo parametrizado a fim de permitir facilmente a 
combinação dos diversos parâmetros constituintes das segmentações. Para nossos 
experimentos iniciais, avaliação de desempenho entre outros, fixamos estes parâmetros 
em três níveis, no que diz respeito ao grau de aproximação do algoritmo, a saber: 

 

• mínimo, se a média dos tons RGB estiverem entre 0 e 90 o pixel avaliado é 
considerado necrosado caso contrário não necrosado. 

• médio, se a média dos tons RGB estiverem entre 0 e 60 o pixel avaliado é 
considerado necrosado caso contrário não necrosado. 

• máximo, se a média dos tons RGB estiverem entre 0 e 30 o pixel avaliado é 
considerado necrosado caso contrário não necrosado. 

 

 
Figura 1. Processos de Extração, Segmentação e Classificações Resultantes 

 

 A cor da necrose é escura, tendendo para um tom avermelhado, quando o 
algoritmo encontra um percentual satisfatório (parâmetro) de pixels necrosados em um 
quadrante referente à imagem original, ele armazena suas coordenadas para 
posteriormente gerar a classificação resultante daquele quadrante. 



  

3. O Ambiente iPar 

O ambiente iPar, concebido no PPGINF/UCPEL, é um framework de caráter Livre que 
foi desenvolvido em Java com o objetivo de controlar a distribuição de tarefas em 
aplicações paralelas de alto desempenho. Seu modelo foi desenvolvido tendo como foco 
plataformas tipo cluster, que utilizem sistema operacional Linux e sistema de arquivos 
compartilhado entre os nodos. O modelo atual do framework contempla o paralelismo 
de aplicações do tipo bag-of-tasks [2]. Estas são um tipo de aplicação paralela cujo 
resultado final pode ser obtido particionando o problema em tarefas independentes. O 
modelo de paralelismo bag-of-tasks apesar de simples, é muito utilizado em várias áreas 
como é o caso da aplicação apresentada neste artigo. 

 O modelo de paralelismo implementado é iniciado com o iPar executando uma 
chamada da aplicação que gera as tarefas iniciais a serem distribuídas nos nodos, 
construindo uma lista de tarefas. A distribuição das tarefas é gerenciada através de um 
módulo que monitora a atividade dos nodos e o estado das tarefas da lista. Assim que 
um nodo livre for detectado, uma tarefa da lista é enviada para que ele a processe. 
Durante a execução, qualquer tarefa pode gerar sub-tarefas que poderão ser 
redistribuídas como novas tarefas da lista. Quando a execução de todas as tarefas 
tiverem sido finalizadas, o iPar finaliza a aplicação paralela agrupando todos os 
resultados parciais (cfe. Figura 2).  

 

 
Figura 2. Ambiente de paralelismo Bag of Tasks 

 



  

 O processamento se vale de uma estrutura de dados quadtree a fim de 
particionar o espaço bidimensional correspondente a imagem médica em quadrantes. Os 
quadrantes produzidos constituem a carga a ser distribuída entre os processadores e 
ocorrem de forma recursiva até que seja atingido um dos critérios de parada, a saber:  

 

• quando a média de valores extraídos dos pixels é muito baixa, consideramos 
que a necrose foi detectada. 

•  quando a média de valores extraídos dos pixels é muito alta, consideramos 
necrose não detectada; 

•  quando a média dos valores extraídos dos pixels é intermediária e o tamanho da 
imagem se torna pequeno demais para avaliação paralela (controle da 
granulosidade), consideramos necrose não detectada. 

 

 O menor tamanho imagem factível de ser explorada paralelamente está associada 
à granulosidade mínima que pode ser praticada em função da arquitetura utilizada. 
Portanto, quando a imagem atinge um determinado tamanho, fica inviável encaminhá-la 
para a lista de tarefas, pois a perda de desempenho oriundo de problemas como 
transmissão, tráfego na rede entre outros, não compensaria a paralelização dessas 
tarefas, e nesses casos, através de parâmetros de dimensões mínimas de imagens, cada 
processador assume as tarefas de maneira seqüencial até obter o resultado desejado , 
finalizando assim o processo da tarefa. 

 Os resultados preliminares apresentados foram produzidos em um cluster que 
totaliza 12 nodos, porém utilizamos apenas 8 nodos para nossos testes. O mecanismo de 
comunicação entre clientes e servidor é gerenciado via RMI (Remote Method 
Invocation). 

4. Resultados Obtidos 

A Tabela 1 ilustra alguns resultados obtidos a partir de simulações preliminares 
utilizando configurações para aproximação simplificadas dos parâmetros da ferramenta. 

 Para os testes preliminares levamos em consideração o particionamento da 
imagem original, no qual aplicamos o algoritmo sobre a imagem, simulando uma 
aplicação seqüencial, ou seja, aplicada em um único processador apenas, e também 
sobre a imagem original particionada em 16 fatias iniciais, que foram distribuídas e 
gerenciadas no cluster pela aplicação para avaliar seu desempenho como aplicação 
distribuída. 

Tabela 1. Resultados preliminares 

Particionamento 
(quadrantes) 

Resolução # Proc 
Grau de 

Aproximação 
Tempo (s) % Necrose 

1 1102 x 826 1 Mínimo 145 4,62% 

16  68 x 51 8 Mínimo 27 4,62% 

1  1102 x 826 1 Médio 341 3,06% 

16  68 x 51 8 Médio 86 3,06% 

1  1102 x 826 1 Máximo 948 0,93% 

16  68 x 51 8 Máximo 360 0,93% 



  

  Percebe-se claramente que o speedup da aplicação foi satisfatório, obtendo 5,37 
para grau de aproximação mínimo do Algoritmo Genético, 3,96 para grau de 
aproximação médio e 2,63 para grau de aproximação máximo. 

 Pretende-se aprofundar a discussão destes resultados e a apresentação de novas 
simulações. 

5. Considerações Finais 

O volume de dados produzidos nos hospitais e centros médicos está em rápida ascensão. 
A produção anual de dados gerados por exames de imagens nos grandes centros de 
radiologia é da ordem de 2 terabytes. Isto é devido à obtenção e armazenamento de 
dados dos pacientes, resultantes da crescente importância e utilização dos exames de 
imagem. É enorme a quantidade de dados que necessitam ser armazenados e indexados 
de forma inteligente e segura, pois são peças fundamentais no diagnóstico clínico [5]. 

 O crescente uso de programas de computador para auxílio diagnóstico 
(computer-aided diagnosis – CAD) está relacionado ao rápido desenvolvimento de 
algoritmos computacionais aplicados à medicina. O objetivo do CAD é melhorar a 
acurácia diagnóstica, assim como aprimorar a consistência na interpretação de imagens 
diagnósticas, mediante o uso da sugestão de resposta diagnóstica fornecida por algum 
computador. Porém, algumas ferramentas CAD que apresentam ótimos resultados ainda 
não são utilizadas na rotina clínica por apresentarem alto custo computacional, 
limitando seu uso a centros possuidores de computadores de alta capacidade. As 
dificuldades em aplicar estes algoritmos CAD na rotina clínica e as limitações ainda 
existentes para o armazenamento, processamento, busca e recuperação de imagens em 
grandes bases de dados vem motivando empresas e instituições de pesquisas a 
encontrarem novas soluções para essas tarefas [5]. 

 Com a conclusão deste framework, estaremos prontos para iniciar o 
desenvolvido do sistema M-IPE (Medical Information Processing Environment), 
denotando um sistema de reconhecimento de padrões de apoio ao diagnóstico que busca 
auxiliar a elaboração de laudos médicos baseados na avaliação de parâmetros de 
imagens de estudos clínicos e a agregação de informações às imagens armazenadas em 
um banco de dados apresentando alto desempenho computacional. 

 O grande diferencial do sistema estaria na utilização dos Algoritmos Genéticos, 
para a obtenção de uma resposta mais eficiente, no que diz respeito ao reconhecimento 
de padrões e análise da imagem, para que, junto com o auxílio do Médico chegar a um 
laudo mais rapidamente e preciso. 

 Conclui-se o presente trabalho constatando que a construção de softwares livres 
é de suma importância para o progresso da ciência em geral, afetando o contexto social 
existente. Desenvolvendo soluções computacionais e distribuindo estes trabalhos 
livremente para a comunidade, seja esta acadêmica ou não, estaremos possibilitando a 
melhoria desta solução através de um trabalho cooperativo e estaremos permitindo que 
novos softwares sejam gerados [3]. 

 Atualmente, o framework iPar atende as demandas correntes do grupo de 
pesquisa, porém está previsto a implementação da técnica de matriz de adjacência [6] 
para que possamos dar suporte também, a aplicações que tenham dependência entre 



  

tarefas. Este ambiente está em constante evolução e novos recursos serão incorporados 
conforme a exigência das aplicações, e o andamento deste projeto pode ser 
acompanhado acessando o endereço: http://olaria.ucpel.tche.br/ipar-doc/doku.php.  
Neste endereço também encontramos informações sobre o módulo de algoritmos 
evolutivos, que apesar de serem tratados como estruturas separadas, logo farão parte de 
um só framework. 
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