
Notas em Matemática Aplicada e-ISSN 2236-5915

Volume 56, 2011

Editores
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SBMAC, 2011, 144 p., 20.5 cm - (Notas em Matemática
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Prefácio

AMicroscopia de Força Atômica é uma técnica que permite a aquisição de imagens,
em escala nanométrica, da superf́ıcie de quase todo tipo de material. Nessa escala,
as imagens costumam apresentar uma relação sinal/rúıdo pobre, causados por
efeitos degenerativos em sua qualidade, provenientes do processo de aquisição da
imagem ou do próprio equipamento.

Para recuperar essas imagens, ou minimizar os efeitos da degradação, diversas
técnicas têm sido desenvolvidas e vêm sendo aplicadas. Dentre elas, uma técnica
de restauração, que será descrita neste livro, baseada na minimização do funcional
de Tikhonov com uma famı́lia de termos de regularização a um parâmetro, tem
sido usada já há alguns anos no tratamento de imagens obtidas com o Microscópio
de Força Atômica, com resultados bastante satisfatórios.

O uso dessa técnica, porém, exige um esforço computacional grande, o que
acaba resultando em um tempo de execução relativamente elevado, principalmente
quando o programa que implementa o algoritmo de restauração é processado seri-
almente. Junte-se a isso, o fato de que à medida que os equipamentos eletrônicos
aumentam as suas capacidades, as imagens obtidas por eles aumentam a resolução
e, consequentemente, o esforço computacional e o tempo gasto para analisá-las e
restaurá-las também aumentam.

Há algum tempo que o desempenho e a velocidade de processamento dos equi-
pamentos vêm apresentando melhoras significativas, mas esse aumento, contudo,
não tem ocorrido suficientemente rápido de modo a fazer frente à demanda por
maior poder computacional que as aplicações relevantes em diversas áreas de co-
nhecimento e pesquisa têm exigido crescentemente. Isso ocorre, em parte, devido
ao surgimento de novas demandas e ao fato de que muitos problemas, que há
alguns anos exigiriam demasiado tempo computacional para a execução nas má-
quinas dispońıveis à época, hoje são fact́ıveis de serem resolvidos e podem ser
processados, empregando-se os equipamentos dispońıveis no mercado.

Muitas vezes, o uso de equipamentos mais sofisticados e/ou dedicados é uma
solução que pode ser empregada, para atender a necessidade cada vez maior de
capacidade de processamento. Entretanto, a aquisição e a manutenção de tais equi-
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pamentos implicam, normalmente, em custos elevados, reduzindo a acessibilidade
e atratividade desta opção.

Como alternativa, técnicas de computação paralela são cada vez mais empre-
gadas em equipamentos de menor custo e/ou não tão dedicados, com objetivo de
buscar melhores desempenhos de hardware e/ou software a um custo menor.

Neste livro são apresentados, portanto, alguns fundamentos de computação pa-
ralela aplicados ao problema de restauração de imagens obtidas com Microscópios
de Força Atômica. São apresentadas estratégias de implementação paralela do
algoritmo de restauração, objetivando o aumento na velocidade de processamento
e no desempenho computacional.

É apresentado, também, um novo método de busca do parâmetro de regulari-
zação ótimo que, apesar de introduzir um esforço computacional maior ao processo
de restauração, com um tempo maior de processamento, traz ao algoritmo a busca
automática do parâmetro de regularização que resulte em uma melhor solução para
o problema de restauração de imagens empregando o funcional de regularização
de Tikhonov.

Nova Friburgo, 30 de junho de 2011.

Dalmo Stutz Antônio J. Silva Neto



Caṕıtulo 1

Aquisição de Imagens em
Escala Nanométrica com
Microscopia de Força
Atômica

1.1 Microscopia de Força Atômica

O Microscópio de Força Atômica (Atomic Force Microscope - AFM), ou Microscó-
pio de Varredura de Força (Scanning Force Microscope - SFM), inventado por Bin-
nig, Quate e Gerber [5], é uma derivação da técnica da Microscopia de Varredura
por Tunelamento (Scanning Tunneling Microscopy - STM) [22], capaz de produzir
imagens em escala nanométrica (1nm = 1× 10−9m) da superf́ıcie de quase todo
o tipo de material, inclusive de amostras não-condutoras, tais como: poĺımeros,
cerâmicas, amostras biológicas, entre outros, com grande utilidade e aplicação em
nanociência e nanotecnologias.

O AFM faz parte de uma famı́lia de instrumentos conhecidos como Micros-
cópios de Varredura por Sonda (Scanning Probe Microscope - SPM), que diferem
entre si, basicamente, na forma como a sonda interage com a amostra. De modo
geral, esses equipamentos são compostos por uma sonda sensora que varre a su-
perf́ıcie de um objeto que se quer analisar, uma cerâmica piezoelétrica que é usada
para fazer o posicionamento da amostra para varredura, circuitos de realimentação
que são usados para controlar o posicionamento da sonda e um computador para
controlar a varredura, armazenar dados e convertê-los em imagens.
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1.2 Imagens obtidas pelo Microscópio de Força
Atômica

1.2.1 O processo de aquisição

De forma simplificada, a Figura 1.1 ilustra, esquematicamente, o prinćıpio de fun-
cionamento de um AFM. Para obter uma imagem de uma amostra, o Microscópio
de Força Atômica utiliza um braço de apoio (cantilever) que é uma sonda de dimen-
sões reduzidas, com uma ponteira em formato piramidal presa em sua extremidade
e que varre a superf́ıcie do material que está sendo analisado.

Figura 1.1: Esquema simplificado de funcionamento de um AFM.

Durante o processo de varredura, ocorre uma interação entre a ponta da sonda
e a amostra com uma força de ordem interatômica e, ao interagir com a superf́ıcie
da amostra, a ponteira gera, em função do relevo caracteŕıstico do objeto anali-
sado, uma resposta mecânica que flexiona a sonda. Estas deflexões são, então,
registradas através de um feixe de laser que incide sobre a sonda e é refletido sobre
um sensor fotodetector que produz uma resposta elétrica, registrando as deflexões
e movimentando a plataforma piezoelétrica ao longo do eixo z (vide Figura 1.1).
Este sinal é, então, captado e processado por um computador que o interpreta, ge-
rando uma representação gráfica (imagem) da superf́ıcie da amostra naquele ponto.
Uma plataforma piezoelétrica, que realiza movimentos simultâneos nas direções x
e y, permite a varredura em toda a superf́ıcie da amostra e, a cada registro, o
sistema é reposicionado na direção z quase que imediatamente, protegendo o ma-
terial analisado contra quaisquer riscos de ser atingido pela sonda. Finalmente,
um circuito integrador amortiza a velocidade de reposicionamento da plataforma,
a fim de evitar a ocorrência de oscilações indesejáveis que possam prejudicar a
qualidade das imagens produzidas pelo AFM.
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1.2.2 Interação ponteira-amostra

A interpretação do sinal resultante da interação ponteira-amostra, para a formação
da imagem, entretanto, dependente muito das caracteŕısticas da ponteira utilizada
no microscópio. A escolha do tipo de ponteira influi diretamente na percepção
dos detalhes do objeto, podendo até ocorrer o surgimento de artefatos na imagem.
Conforme ilustrado na Figura 1.2, pode-se observar que diferentes geometrias de
ponteira podem produzir alterações significativas nas imagens obtidas pelo AFM
para uma mesma amostra. Ponteiras mais afiladas produzem imagens mais ńıtidas,
ao passo que, ponteiras mais rombudas introduzem mais artefatos na imagem.

Amostra Amostra

percurso
da sonda

Direção da varredura

percurso
da sonda

Sonda afilada

Sonda rombuda

Amostra

Imagem real Imagem produzida
por sonda afilada

Imagem produzida
por sonda rombuda

(a)

(b)

(c)

Figura 1.2: Influência da geometria da ponteira na formação de uma imagem de AFM.

Ilustrações dos (a) efeitos da média de forças (equivalente à convolução de forças) de uma

ponteira afilada e outra mais rombuda sobre a amostra; (b) interpretação da imagem,

dependente da geometria da ponteira; e a (c) presença de artefatos nas imagens de uma

mesma amostra, gerados por diferentes formatos de ponteira: uma afilada e a outra

rombuda [12, 22].

1.2.3 O processo de formação das imagens

O processo de aquisição, descrito na Seção 1.2.1, é caracterizado como um sistema
de formação de imagens (Figura 1.3), em que um objeto x (superf́ıcie da amostra)
em um sistema de coordenadas (k, l), denominado plano objeto, é de alguma forma
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captado pelo sistema que o transforma em uma imagem digital monocromática y,
num sistema de coordenadas discretas (i, j), denominado plano imagem.

x(k,l)

Plano objeto

Objeto

y(i,j)

Plano imagem

Imagem

j

i

l

k

Sistema de
formação

de imagens

Figura 1.3: Diagrama esquemático do sistema de formação de imagens [2].

O valor ou amplitude y(i, j) de uma imagem monocromática em cada ponto
(i, j), também conhecido como pixel ou pel (do inglês, picture element), Figura 1.4,
varia numa escala de inteiros 0 a 255 e representa uma dada altura da superf́ıcie da
amostra acima do plano, sendo que o valor zero (ou cor preta) representa a menor
altura (zero), 255 (cor branca) a maior altura, e os demais valores intermediários
(tonalidades de cinza) as diversas alturas intermediárias.

0 25512864 192

(a) (c) (d)

(e)

(b)

Figura 1.4: Estrutura de uma imagem digital monocromática. (a) Imagem biológica de

AFM de 256x256 pixels de um eritroblasto em estado leucêmico de 1000nm × 1000nm

numa (b) escala de cor monocromática. Projeções (c) e (d) das áreas demarcadas na

imagem, (e) a representação matricial dos pontos (pixels) de uma sessão da imagem

representada em (d).
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Fazendo um paralelo entre os pontos (k, l) no plano objeto e (i, j) no plano
imagem, tem-se que o sistema de formação de imagens gera o valor y(i, j) através
das forças resultantes da iteração ponteira-amostra, captada da superf́ıcie do objeto
amostrado x. No entanto, esse sistema recebe componentes de energia não só de
x(k, l) mas, também, de todos os pontos em uma vizinhança no plano objeto. Uma
vez que a energia captada pelas forças de interação ponteira-amostra é acumulativa
ou seja, é aditiva, isto significa que no processo de formação de imagens de AFM
a composição do valor y(i, j) sofre influências tanto do ponto (k, l), i.e. x(k, l),
como, também, dos demais pontos do objeto situados na vizinhança de (k, l).

A intensidade dessa influência, porém, varia de acordo com a distância entre
o ponto (k, l) e os demais pontos no plano objeto. À medida que essa distância
aumenta, a contribuição desses pontos do objeto para a formação de y(i, j) dimi-
nui. Essa superposição de distribuições de energia pode ser representada por uma
função h, conhecida como Função de Espalhamento Pontual (PSF - Point Spread
Function), que descreve a transformação da energia do plano objeto para o plano
imagem.

Além disso, tem-se que a função h é linear, uma vez que a resposta do sistema
de formação de imagens do AFM a uma soma de duas entradas é igual à soma das
duas respostas (Propriedade da aditividade) e a resposta a um múltiplo de qualquer
entrada é igual àquela entrada multiplicada pela mesma constante (Propriedade
da homogeneidade) [21].

Para efeitos práticos e computacionais, considerando que os pontos no objeto
sejam discretos, e somando-se as devidas contribuições de todos os pontos do objeto
para a formação dos pontos no plano imagem, podemos obter a equação geral de
formação de imagens, dada por [2]

y(i, j) =

M∑

k,l=0

hi−k,j−lxk,l (1.2.1)

ou, simplesmente,
y = h ∗ x (1.2.2)

onde o śımbolo ∗ representa o operador de convolução discreta, x e y são respecti-
vamente as imagens do plano objeto e do plano imagem, armazenados em vetores
de dimensão (M + 1)2, lexicograficamente ordenados.

Dado que o menor ńıvel de energia é zero (não-negatividade), tem-se também
que

x(k, l) >= 0 e y(i, j) >= 0.

1.2.4 Caracteŕısticas das imagens de AFM

As imagens caracteŕısticas de um AFM são normalmente imagens digitais mo-
nocromáticas, variando em 256 gradações de cinza, compostas tipicamente por
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256 linhas e 256 colunas, num total de 65536 pixels. Entretanto, dependendo do
equipamento que está sendo utilizado, essas imagens podem ter resoluções ainda
maiores, tais como, por exemplo: 512× 512, 1024× 1024, etc.

O valor da intensidade de cinza, em cada pixel da imagem, representa uma dada
altura acima do plano, uma vez que as imagens de AFM representam a superf́ıcie
do objeto amostrado no espaço euclidiano tridimensional (3D), projetadas sobre
um plano bidimensional (2D) (Figura 1.5).

(a) (b)

Figura 1.5: (a) Imagem de AFM de filamentos de DNA em alta concentração, medindo

200nm × 200nm, visualizado em 2D e (b) a sua representação tridimensional (3D) [12].

Devido às caracteŕısticas de construção do equipamento, as imagens obtidas
pelo AFM, usualmente, apresentam uma relação sinal/rúıdo pobre [11], causada
por efeitos degenerativos na qualidade da imagem, provocados seja por borramen-
tos resultantes da interação ponteira-amostra (degradação espacial) (Figura 1.2)
ou por rúıdos aditivos originários do próprio equipamento (degradação pontual),
causados por rúıdos elétricos, eletrônicos, vibrações, etc.

1.3 Imagens utilizadas neste livro

O conjunto de imagens utilizadas neste livro é formado por nove imagens, a saber
(Figura 1.6): (a) imagem-padrão criada por Cidade [11] e, propositadamente, es-
truturada com regiões de altas e baixas frequências espaciais para ser uma imagem
de testes de restaurações; imagens modificadas da imagem-padrão, identificadas
como (b) D3v20s20, (c) D3v20s40, (d) D5v20s20, (e) D5v20s40 e (f) D5v40s40,
onde D representa a dimensão da matriz de borramento (associada à PSF), v é a
variância e s a relação sinal-rúıdo, utilizadas nos testes de restaurações; imagens
biológicas de AFM da superf́ıcie de um eritroblasto em estado leucêmico (g) de
1000nm× 1000nm e (h) 600nm× 600nm; e imagem de AFM (k) da superf́ıcie de



1.3. IMAGENS UTILIZADAS NESTE LIVRO 17

uma amostra de ferro submetidas a dissolução em H2SO4 de 30µm× 30µm [46].
Todas as imagens são monocromáticas e medem 256× 256 pixels [12].
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Imagem-padrão

(a)

D3v20s20

(b)

D3v20s40

(c)

D5v20s20

(d)

D5v20s40

(e)

D5v40s40

(f)

Eritroblasto
1000 00nm 10 nm´

(g)

Eritroblasto
600 00nm 6 nm´

(h)

Amostra de ferro submetida a
dissolução em H SO

30 0
2 4

m ´ mm 3 m

(i)

Figura 1.6: Relação de imagens utilizadas neste livro.



Caṕıtulo 2

Restauração de Imagens de
Microscopia de Força
Atômica com o Funcional de
Regularização de Tikhonov

2.1 O modelo do processo de degradação

Em restauração de imagens, o processo de degradação de uma imagem pode ser
modelado da seguinte forma [2, 20, 21, 24]

y = Hx+ η (2.1.1)

onde x e y representam, respectivamente, as imagens original e degradada, le-
xicograficamente ordenadas, a matriz H um operador que descreve a função de
borramento que, juntamente com um termo de rúıdo aditivo η operam, sobre a
imagem x (plano objeto), produzindo uma imagem observada y (plano imagem)
que é obtida através de um experimento.

Na Figura 2.1 é representado esquematicamente o modelo do processo de de-
gradação de imagens. Nele, o operador degenerativo H (ou borramento) opera
sobre uma imagem de entrada x (imagem real), que acrescida do rúıdo aditivo η,
produz a imagem degradada y, observada experimentalmente.
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x y+

h

H

plano objeto plano imagem

Figura 2.1: Modelo do processo de degradação de imagens.

2.2 O problema de restauração

A aplicação de técnicas de restauração de imagens surge da necessidade de melho-
rar algum aspecto e/ou recuperar uma informação qualquer de uma imagem, que
tenha sofrido algum tipo de degradação: borramento, rúıdo aditivo, etc. Basica-
mente, o problema consiste em, usando um conhecimento a priori do fenômeno de
degradação, tentar restaurar e/ou recuperar uma imagem degradada, buscando-se
a imagem real do objeto x (ou uma estimativa x̂ mais próxima dela), partindo
de uma imagem y conhecida, obtida através de um experimento qualquer (p.ex.
AFM) e que apresenta algum tipo de degradação.

Ao longo do tempo, diversas técnicas de restauração têm sido desenvolvidas e
empregadas. Dentre elas, só para citar algumas, temos: morfologia matemática
[21], deconvolução, FFT (Fast Fourier Transform), filtros (pseudo-inversa, Wiener,
etc.), Wavelet, Pixon [43], dentre outras.

Técnicas no domı́nio da frequência

Tradicionalmente, a maioria das técnicas que opera no domı́nio da frequência uti-
liza, principalmente, a Transformada Rápida de Fourier (FFT ) e a sua inversa
(FFT−1). Caso o rúıdo possa ser desprezado, a imagem real pode ser determinada
e calculada eficazmente usando esse método que, apresenta uma boa velocidade
de processamento. Entretanto, a técnica de deconvolução usando Fourier não é
muito eficaz quando o rúıdo não puder ser desprezado [43]. Além disso, quando
esta técnica é empregada em restaurações de imagens de AFM, ela penaliza tanto
o rúıdo quanto o sinal de alta frequência, prejudicando o resultado da restauração
e impedindo a recuperação de caracteŕısticas importantes da imagem, tais como
bordas e texturas, que estejam na mesma faixa de frequência do rúıdo aditivo
[11, 61].
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Técnicas no domı́nio espacial

No domı́nio espacial, a solução do problema de restauração resume-se em encontrar
o operador inverso de H ou uma estimativa x̂, que seja a mais próxima posśıvel
da imagem original x, sujeito a um critério de otimização.

Assumindo-se a Equação 2.1.1 sem o rúıdo aditivo (η = 0) e admitindo que H
seja inverśıvel, uma posśıvel solução para o problema poderia ser obtida, fazendo-se

x = H−1y (2.2.2)

Entretanto, essa solução não é muito viável, já que na maioria dos problemas de
interesse (p.ex. desfocamento) a matrizH é singular e, portanto, não possui inversa
[36]. Além disso, soluções diretas em restaurações de imagem são notoriamente
senśıveis a pequenas variações em y, significando que a busca de uma solução
direta do problema através da Equação 2.1.1, além de ser ineficiente sob o ponto
de vista computacional, devido ao custo operacional para se encontrar a matriz
inversa H−1, o mal-condicionamento da matriz de borramento H faz com que
H−1 atue como um amplificador, fazendo com que uma pequena perturbação nos
dados experimentais acabe por se traduzir em uma grande instabilidade na solução
do problema, tornando essa solução pouco exeqúıvel [24, 26]. Tais problemas são
conhecidos na literatura como problemas mal-postos [26, 40], pois não há garantia
da existência, única e estável de uma solução para o problema com base na inversão
direta.

No entretanto, considerando H fixo, uma estabilização poderia ser alcançada
através do emprego de mı́nimos quadrados na determinação da solução, revertendo-
se o problema para bem-posto, ou seja,

L(x) = min
x

‖y −Hx‖2 (2.2.3)

Porém, erros numéricos provenientes do processo computacional iterativo para
determinação da solução do problema, fazem com que o operador de borramento
H , implicitamente, comporte-se como se estivesse sujeito a variações, como que
incorporasse tais perturbações, tornando o problema mal-posto novamente [10, 25].

Uma maneira para se solucionar este problema seria o uso de um termo de
regularização [55]. Nesse caso, uma solução para o problema pode ser encontrada
minimizando-se o funcional de regularização de Tikhonov [11, 12, 26, 40], dado
por

Q(x) = ‖y −Hx‖2 + αS(x), α > 0 (2.2.4)

onde α o parâmetro de regularização que determina a estabilidade do funcional
Q, e S uma função de regularização ou funcional de estabilização do processo de
restauração.



2.3 Restauração de Imagens de AFM 22

Fazendo-se α → 0, a solução da Equação 2.2.4 tenderia para H−1y (Equação
2.2.2), enquanto que para α → ∞, a solução tenderia para o funcional de estabili-
zação S que, normalmente, representa uma posśıvel solução suavizada do problema
[26, 40]. A escolha entre a deconvolução e a suavização é determinada pelo valor
de α, que estabelece um compromisso entre a acurácia e a estabilidade da solução
do problema [12].

Jeng e Woods [23] afirmam que a restauração, usando técnicas do domı́nio es-
pacial, possui uma grande vantagem sobre o domı́nio da frequência, pois o método
utilizado para estimar a imagem tem um caráter recursivo, onde os pontos da
imagem (pixels) são tratados em função de uma vizinhança local (tratamento em
base local), sem penalizar significativamente os componentes do sinal (contraste e
rúıdo).

2.3 O operador de borramento

Em processamento digital de sinais, o cálculo da convolução pode ser expresso de
duas formas diferentes [50]:

(a) sob o ponto de vista do sinal de entrada; ou

(b) sob o ponto de vista do sinal de sáıda.

O cálculo apresentado na Equação 1.2.1 é dado sob o ponto de vista do sinal
de entrada e é a forma mais geral usada para expressar a convolução. Dado dessa
forma, a expressão analisa como cada ponto do plano objeto x (sinal de entrada)
afeta (ou contribui para) a formação dos pontos no plano imagem y (sinal de
sáıda).

Na segunda maneira, reverte-se o ponto de vista, analisando o processo de
formação de cada um dos sinais de sáıda. Examinando-se, então, o processo de
formação de imagens do AFM sob o ponto de vista do sinal de sáıda, observa-se que
cada valor yij do plano imagem é formado pela convolução de elementos de x que
estão ao redor do ponto x(k, l) no plano objeto. Quanto mais distante esse ponto
estiver de (k, l), menor é a sua influência e, portanto, menor a sua contribuição
para a formação do sinal de sáıda yij . Dado sob essa ótica, reescreve-se a Equação
1.2.1 [11] como

y(i, j) =

N∑

k,l=−N

bk,lxi+k,j+l (2.3.5)

sendo B = [bkl]2N+1×2N+1 o operador de borramento, descrito sob o ponto de

vista do sinal de sáıda, e N um valor arbitrário (1 ≤ N ≤
M − 1

2
), considerando
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a imagem com (M + 1)× (M + 1)) que define de forma discreta as dimensões de
B (dimB = 2N + 1) e limita uma área em torno do ponto (k, l) no plano objeto,
descrevendo o grau de influência dos pontos dessa área para a formação de yij no
plano imagem.

Sabendo-se que (a) quanto mais distante xi+k,j+l estiver de (k, l) no plano
objeto, menor é a sua contribuição para a formação de yij no plano imagem e (b)
dada a imprecisão e erros de arredondamento computacionais, podemos admitir
que, a partir de uma determinada distância N de (k, l), o valor de contribuição do
ponto para a formação do ponto imagem yij seja nulo.

Na Equação 2.3.5, a matriz B é um operador que determina a função de distri-
buição de energias observada na imagem y e que representa o modelo de interação
de forças da ponteira do microscópio e a amostra analisada, descrevendo o efeito
do borramento (função de espalhamento pontual ou PSF) que ocorre no processo
de aquisição de imagens de AFM.

Nas abordagens clássicas de restauração, normalmente assume-se que o modelo
de borramento e os seus parâmetros são conhecidos a priori. Entretanto, no mundo
real, essa função geralmente não é conhecida, podendo até existir dificuldade em se
obter uma representação de um modelo que expresse fielmente a interação ponteira-
amostra. Assim, na falta de uma estimativa, normalmente, assume-se que a função
segue um modelo de distribuição estat́ıstica conhecida.

Para representar o modelo de iteração ponteira-amostra do AFM, entretanto,
Kokaram et al. [29] sugerem o emprego da distribuição gaussiana, enquanto
Dongmo et al. [14] e Weisman et al. [61] sugerem um parabolóide de revolu-
ção. Neste livro, o operador B usado assumirá uma dependência espacial do tipo
gaussiana, conforme ilustrado nas Figuras 2.2 e 2.3, dada por [11, 29]:

B ∝ e−
d2

σ2 (2.3.6)

onde d é a distância euclidiana dos pontos em relação a um dado ponto P da
amostra e σ2 é a variância que simula os diferentes tipos de ponteiras, mais finas
(afiladas) ou mais grossas (rombudas) [19].
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4,29x10-84,29x10-8

B5x5=

Figura 2.2: Representação matricial de um operador de borramento normalizado, do

tipo gaussiano, de dimensão 5× 5, com σ2 = 20.
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(c)

(a)

(b)

(d)

Maior

Menor

P

Figura 2.3: Visualização do operador de borramento do tipo gaussiano (a) e (b), mos-

trando em detalhes a distribuição das forças de iteração normalizadas (b), projetado

sobre um plano (c), numa escala de valores (d) que varia do menor ao maior grau de

contribuição dos pontos periféricos, para a formação da imagem no ponto central, na

medida em que estes se aproximam de P .

Independente do modelo adotado, entretanto, uma vez que o sistema de forma-
ção de imagens normalmente não absorve e nem gera energia, o operador B deve
satisfazer, então, a seguinte condição:

N∑

k,l=−N

bkl = 1 (2.3.7)

Para garantir que a condição dada na Equação 2.3.7 seja satisfeita, divide-
se todos os elementos de B pelo somatório desses elementos, normalizando-os.
Além disso, como as intensidades (energias) envolvidas são não-negativas, tem-se
também que

bkl ≥ 0; k, l = −N, ..., 0, ..., N

e, para os ı́ndices que estiverem fora desta faixa, tem-se que

bkl = 0, ∀|k| > N e |l| > N.
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2.4 Técnica de restauração baseada na minimiza-
ção do Funcional de Regularização de Tikho-

nov

No sentido de encontrar uma posśıvel adequação ao tratamento de imagens, Ci-
dade et al. [11] propõem um método pouco tradicional na área de restauração
de imagens, no qual se emprega um funcional geral de regularização S que cor-
responde a uma famı́lia de funções de regularização, constrúıdo com distâncias de
Bregman [6], baseados no funcional q-discrepância [7]

S(x) = Sq(x̂, x) =
1

1 + q

M∑

i=0

M∑

j=0

{
x̂ij

[
x̂q
ij − xq

ij

q

]
− xq

ij(x̂ij − xij)

}
(2.4.8)

onde q é um parâmetro ajustável a partir do qual outras normas podem ser obtidas,
tais como:

(a) Mı́nima energia (q → 0):

S(x) = −

M∑

i=0

M∑

j=0

[
x̂ij − x̄ij − x̂ij ln

x̂ij

x̄ij

]

(b) Entropia-cruzada (q = 1):

S(x) =
1

2

M∑

i=0

M∑

j=0

(x̂ij x̄ij)
2

x̂ representa o valor esperado da solução (ou a estimativa de x) e x̄, um valor de
referência, para tratar o rúıdo aditivo, que pode ser a própria imagem borrada,
obtida experimentalmente com o AFM, por exemplo.

Aplicando-se as Equações 2.3.5 e 2.4.8 na Equação 2.2.4 e substituindo x (ima-
gem real) por x̂ (estimativa), obtém-se o funcional de regularização de Tikhonov
[11] e, na busca de uma estimativa da imagem real, procura-se minimizar o funci-
onal dado por

Q(x̂) =
M∑

i=0

M∑

j=0

[
yij −

N∑

k=−N

N∑

l=−N

bklx̂i+k,j+l

]2
+ αSq(x̂, x) (2.4.9)

cujo valor residual é definido por
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R(x̂) =

M∑

i=0

M∑

j=0

[
yij −

N∑

k=−N

N∑

l=−N

bklx̂i+k,j+l

]
(2.4.10)

De modo a minimizar o funcional dado pela Equação 2.4.9, escreve-se a equação
do ponto cŕıtico, que leva a um sistema de (M + 1)2 equações não-lineares para
ser resolvido, do tipo:

Frs(x̂) =
∂Q(x̂)

∂x̂rs

= 0, r, s = 0, 1, . . . ,M (2.4.11)

Usando o método de Newton-Raphson multivariável [32, 42] para solucionar o
sistema de Equações 2.4.11, novas estimativas podem ser obtidas, empregando-se

x̂t+1 = x̂t + γ∆x̂t, t = 0, 1, 2, . . . (2.4.12)

onde t é o contador de iterações do método de Newton-Raphson, γ um fator de
atenuação, de forma a auxiliar na convergência do algoritmo e, como estimativa
inicial x̂0, pode-se usar a própria imagem obtida pelo microscópio.

Empregando-se uma expansão de Taylor e retendo os termos até a primeira
ordem, tem-se

Frs(x̂
t+1) = Frs(x̂

t +∆x̂t) = Frs(x̂
t) +

M∑

m=0

M∑

n=0

∂Frs

∂x̂mn

∣∣∣∣
x̂t

∆x̂t
mn = 0 (2.4.13)

Empregando-se o método iterativo de Gauss-Seidel [30, 42, 49] para a solução
do sistema de equações lineares (2.4.13), escreve-se

∆x̂t,c+1
rs = −

1(
∂Frs

∂x̂mn

) ∣∣∣∣
t

m=r
n=s




Frs

∣∣∣∣
x̂t,c

+
M∑

m=0
m 6=r

M∑

n=0
n6=s

∂Frs

∂x̂mn

∣∣∣∣
x̂t,c̃

∆x̂t,c̃
mn





(2.4.14)

onde ∆x̂t,0
rs = 0, c o contador de iterações do método iterativo de Gauss-Seidel, e

c̃ =

{
c+ 1 , (m < r) ou (m = r e n < s)
c , caso contrário

Frs =− 2

r+N∑

i=r−N

s+N∑

j=s−N

[(
yij −

N∑

k=−N

N∑

l=−N

bklx̂i+k,j+l

)
br−i,s−j

]
+

+
α

q
(x̂q

rs − xq
rs)

(2.4.15)
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e

Fmn =
∂Frs

∂x̂mn

= 2
N∑

k=−N

N∑

l=−N

bklbm−r−k,n−s−l + αx̂q−1
rs δ(r,m)δ(s, n) (2.4.16)

onde δ(.) representa o delta de Kronecker.

Critério de escolha da solução do problema de restauração

O critério adotado para determinar qual das imagens restauradas é a mais provável
dentro do espaço de soluções baseia-se no menor valor do funcional Q, dado pela
Equação 2.4.9. Como o funcional é de natureza convexa, sempre existirá um valor
mı́nimo associado [12]. Isso implica dizer que, a cada iteração, é preciso comparar
o valor do funcional Q da imagem recém-restaurada (Q(x̂t+1)) com o valor obtido
na iteração anterior (Q(x̂t)). Se o novo valor de Q for menor que o anterior,
aceita-se a imagem recém-restaurada como solução do problema. Caso contrário,
mantém-se a última imagem restaurada com valor Q mı́nimo como solução.

Critério de parada do laço principal

O laço principal do algoritmo baseado na minimização do Funcional de Regulariza-
ção de Tikhonov consiste em uma restauração completa da imagem e esse processo
pode ser interrompido quando:

(a) para todos os pontos da imagem se tenha alcançado uma tolerância definida
a priori:

e(i, j) =

∣∣∣∣∣
x̂t+1

ij − x̂t
ij

x̂t
ij

∣∣∣∣∣ ≤ TOL, i, j = 0, ...,Mx, com x̂t
ij 6= 0,

onde e é o erro relativo das imagens restauradas nos tempos t+ 1 e t e TOL
é uma tolerância definida a priori;

(b) o processo iterativo alcançar um dado limite máximo de iterações maxIter,
de modo a evitar ciclos (loops) infinitos; o que ocorrer primeiro.

2.4.1 Fluxograma do algoritmo de restauração serial

Na Figura 2.4, é apresentado o fluxograma simplificado do algoritmo de restauração
dado na Seção 2.4, para implementação em um computador serial (com apenas um
processador, sem vetorização). Um pseudo-código do algoritmo de restauração da
Figura 2.4 é apresentado a seguir:

1. Faça x̂0
ij = yij e x̄0

ij = yij
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2. Faça x̂0 a solução inicial do problema

3. Faça minQ = Q(x̂0), o valor mı́nimo inicial do funcional Q

4. Iniciar maxIter com o número máximo de iterações

5. t = 0

6. Repetir

7. t = t+ 1

8. Calcule as derivadas Frs com Equação 2.4.15 e Fmn com Equação 2.4.16

9. Calcule as correções ∆x̂ com Equação 2.4.14

10. Calcule as novas estimativas x̂t+1 com Equação 2.4.12

11. Calcule o valor do funcional Q(x̂t) com Equação 2.4.9

12. Se Q(x̂t) < minQ

13. Então Aceitar x̂t como solução do problema de restauração da imagem

14. Faça minQ = Q(x̂t)

15. até Q(x̂t) > Q(x̂t−1) ou t=maxIter

2.5 Tratamento dos pontos da imagem próximos
das bordas

Toda imagem digital é limitada espacialmente, ou seja, ela possui um tamanho
fixo, com dimensões finitas. Como a matriz de borramento B define uma área de
influência ao redor de um ponto na imagem (Figura 2.3c), percebe-se que os pontos
próximos das fronteiras (bordas) da imagem, diferentemente dos demais pontos
mais internos, sofrem influências de elementos que extrapolam essas extremidades,
que existem no plano objeto, mas que não estão registradas na imagem digital
(plano imagem) (Figura 2.5).

Em processamento de imagens, a palavra “borda” é usada, normalmente, para
fazer referência às bordas de um ou mais objetos registrados em uma imagem, onde
tecnicamente ocorre uma mudança brusca de intensidade. Esse termo também
pode ser estendido para incluir as fronteiras do domı́nio de definição da imagem.
Assim, para se fazer uma diferenciação entre essas definições, neste livro o termo
“borda da imagem”(ou simplesmente“borda”) é usado preferencialmente para fazer
referência à fronteira do domı́nio de definição da imagem e/ou dos subdomı́nios



2.5. TRATAMENTO DOS PONTOS DA IMAGEM PRÓXIMOS DAS
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Figura 2.4: Fluxograma do algoritmo serial de restauração de imagens de AFM [11, 12].

usados nas partições, enquanto que o termo “magnitude de borda” é usado para
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Operador
(matriz) de
borramento Borda da

imagem

Figura 2.5: Visualização da área de influência do operador de borramento definida por

uma matriz B de dimensão 5× 5 ao redor do ponto da imagem, marcado com um “X”.

fazer refência às bordas dos objetos em uma imagem, normalmente, obtidos por
operador de detecção de bordas como, por exemplo, Sobel [20, 21].

Analisando-se a Equação 2.3.5, verifica-se que ela descreve como uma imagem
experimental é composta ponto a ponto, mas ela não faz referência a nenhum
tipo de tratamento de como o cálculo deve ser feito para os pontos próximos da
borda. Para resolver esse tipo de problema, uma solução que pode ser adotada
é o emprego da técnica de corte, onde o cálculo dos pontos próximos da borda é
redefinido de modo a desconsiderar os elementos que não estão representados na
imagem. Desta forma, os elementos da área de influência ao redor de um ponto na
imagem, que extrapolam os limites da borda, são retirados do cálculo da Equação
2.3.5 e, para que a condição descrita na Equação 2.3.7 ainda seja satisfeita, a
matriz de borramento B, nesses casos, precisa ser ajustada e os valores dos seus
elementos renormalizados, de acordo com o número de pontos pertencentes à área
de influência de B, que estão efetivamente registrados na imagem digital.

A t́ıtulo de exemplo, na Figura 2.6 é apresentado um ajuste de uma matriz de
borramento B de dimensão 5× 5, com variância σ2 = 20, para ser usada no cálculo
do ponto localizado no canto superior esquerdo da imagem, conforme ilustrado na
Figura 2.5.

2.6 Técnica de realimentação

Na Equação 2.4.8, o termo x̄ é um valor de referência, podendo este ser a própria
imagem obtida experimentalmente pelo AFM, usado no cálculo da função de re-
gularização S, permanecendo fixo durante todo o processo de restauração (Figura
2.7).



2.6. TÉCNICA DE REALIMENTAÇÃO 31
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Figura 2.6: Exemplo de uma matriz de borramento B de dimensão 5× 5 com (a) matriz

completa com valores não normalizados, (b) matriz completa normalizada, (c) matriz

parcial modificada e ajustada para o pixel do canto superior direito da imagem e (d)

matriz parcial modificada normalizada.

Em 2002, entretanto, Furtado [19] propôs em sua dissertação de mestrado uma
modificação nessa técnica, que ficou denominada como técnica de realimentação.
Conforme ilustrado na Figura 2.8, esta técnica consiste, basicamente, em aplicar
uma imagem inicial de referência qualquer em x̄0 (p.ex. a própria imagem que está
sendo restaurada) e, a cada ińıcio de um novo ciclo de iteração, aplicar a imagem
restaurada no ciclo anterior como referência para o novo ciclo de restauração (x̄t =
x̂t, t = 1, 2, ...).

Furtado [19] descobriu que o emprego da técnica de realimentação, de algum
modo, acelera o processo de restauração, fazendo com que a execução do programa
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Figura 2.7: Ciclo de iterações do processo de restauração de imagens, usando uma

referência fixa.

Figura 2.8: Ciclo de iterações do processo de restauração, usando realimentação.

alcance o valor mı́nimo Q em um número menor de iterações, resultando, conse-
quentemente, em um tempo menor de processamento, empregando realimentação,
quando comparado com os tempos obtidos com o mesmo programa de restauração,
porém, empregando uma imagem de referência fixa (Figura 2.9).

2.7 Simulação dos efeitos degenerativos em uma

imagem

Os efeitos de borramento nas imagens podem ser simulados, empregando-se a
função de espalhamento (PSF - Point Spread Function) dado pelo operador de
borramento do tipo gaussiano com variância (σ2) ajustável, apresentado na Equa-
ção 2.3.6. Para introduzir o rúıdo aditivo η na imagem modificada (borrada),
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Figura 2.9: Gráfico da evolução dos mı́nimos quadrados obtidos, a cada iteração do

programa, restaurando-se uma mesma imagem (a) usando como referência uma imagem

fixa e (b) empregando-se realimentação [19].

pode-se utilizar um gerador de números pseudo-aleatórios [11, 21] que expressa
uma relação sinal-rúıdo desejada em decibels (dB),

(SNR)dB = 10 log




M∑
i,j=0

[g(i, j) + η(i, j)]2

M∑
i,j=0

[kη̄(i, j)]2


 (2.7.17)

onde g é a imagem borrada, (i, j) as coordenadas dos pontos dessa imagem e k é
um fator de correção que determina a intensidade do rúıdo que será adicionado em
cada ponto da imagem g, imposto sobre uma distribuição gaussiana normalizada
η̄(i, j), para uma dada relação sinal-rúıdo SNRdB expressa em decibels.

Para se identificar as modificações impostas numa imagem (p.ex. imagem-
padrão), adotou-se a mesma notação empregada por Furtado [19]), cuja sintaxe é
dada por:

Dβvδsξ

onde β é a dimensão da matriz de borramento B, δ a variância e ξ é a relação
sinal-rúıdo (SNR - Signal Noise Ratio) em decibels (dB).

Por exemplo, para um borramento da imagem-padrão empregando uma matriz
B de dimensão 5× 5, variância σ2 = 20 e rúıdos aditivos de 20 dB e 40 dB, as ima-
gens modificadas serão identificadas, respectivamente, como D5v20s20 e D5v20s40,
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onde D representa a dimensão da matriz de borramento (associada à PSF), v é a
variância e s a relação sinal-rúıdo em decibels (Figura 2.10).

(a) (b) (c)

D5v20s20 D5v20s40Padrão

Figura 2.10: Imagem-padrão (a) e imagens modificadas usando uma matriz de borra-

mento B de dimensão 5× 5, e rúıdos aditivos de 20 dB (b) e 40 dB (c).

2.8 Resultados da restauração com o algoritmo

serial

Nas Figuras 2.11 e 2.12 são mostrados alguns exemplos de restauração, empre-
gando a técnica aqui descrita. Na Figura 2.11 são mostradas restaurações de algu-
mas imagens de AFM selecionadas da Figura 1.6 e na Figura 2.12 são mostradas
restaurações de imagens artificialmente modificadas.

Uso de Realimentação × Referência fixa

Para efeito de exemplo e comparação, na Figura 2.13 são ilustradas algumas res-
taurações da imagem-padrão modificada (D5v20s40) (Figura 2.13a), uma usando
a técnica de realimentação (Figura 2.13b) e a outra fixa (Figura 2.13c). Como
referência x̄, empregou-se nas restaurações a própria imagem-padrão modificada.

Como o processo de realimentação só é aplicado a partir da segunda restaura-
ção, os valores apresentados ao lado das duas restaurações (uma usando referência
fixa e outra realimentação) na primeira iteração (primeira restauração) serão exa-
tamente iguais. Só após a segunda restauração, é que se observa alguma variação
no valor do funcional Q, Equação 2.4.9. Junto às imagens restauradas, são mostra-
das também algumas medidas de qualidade, que serão apresentadas no Caṕıtulo
4, apontando uma pequena melhora, a cada iteração, na qualidade das imagens
restauradas usando a realimentação, em relação às mesmas restaurações feitas na
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Figura 2.11: Exemplo de restaurações de imagens de AFM.

imagem modificada, sem aplicar essa técnica (referência fixa). Tomando-se ape-
nas o valor do MSE, por exemplo, observa-se que apesar de ambas restaurações
iniciarem com o mesmo valor (MSE = 3143, 45), após 50 iterações (ciclos com-
pletos de restauração), o processo de restauração usando realimentação apresenta
um resultado melhor (MSE = 1340, 01) do que aquele obtido com o processo de
restauração usando referência fixa (MSE = 1475, 34).
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Figura 2.12: Exemplo de restaurações: imagens-padrão modificadas (a) D5v20s40 e (b)

D5v40s40 e (c) imagem-texto modificada
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Figura 2.13: Restaurações da imagem-padrão modificada - D5v20s40 (a), usando a

técnica de realimentação (b) e sem aplicá-la (c).
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Caṕıtulo 3

Implementações
Computacionais Paralelas

3.1 Desempenho computacional

Há muito tempo se sabe que a tecnologia de fabricação de microprocessadores
vem se aproximando do seu limite f́ısico e de velocidade. Apesar disso, entretanto,
para contornar este problema, a indústria de microprocessadores vem adotando
novas técnicas e tecnologias mais modernas e, em função disto, ela tem conseguido
alcançar desempenhos e velocidades de processamento cada vez maiores.

Esse aumento de processamento, entretanto, não tem ocorrido suficientemente
rápido para fazer frente à demanda, cada vez maior, por mais poder computacio-
nal que se têm sido exigido no passar dos anos. Boa parte parte disto ocorre em
virtude do surgimento de novas demandas (p.ex. restauração de v́ıdeos ao invés
de imagens) ou, simplesmente, ao fato de que muitos problemas, que há alguns
anos exigiriam demasiado tempo computacional para serem processados nas má-
quinas dispońıveis à época, hoje são fact́ıveis de serem resolvidos, empregando-se
os equipamentos atualmente dispońıveis no mercado.

Para atender a necessidade cada vez maior de poder de processamento, uma
solução comumente adotada é fazer uso de equipamentos mais sofisticados e/ou
dedicados. Mas tal decisão, entretanto, nem sempre é a melhor sáıda para o
problema, pois a aquisição e a manutenção desses equipamentos, normalmente,
têm custos bem mais altos.

Como alternativa, pode-se empregar técnicas de computação paralela na busca
de melhores desempenhos computacionais, a um custo bem menor, usando hardwa-
res e softwares que estejam a nossa disposição ou que possam ser facilmente adqui-
ridos a um custo mais baixo no mercado. Porém, essa decisão também leva a uma
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dificuldade, mas de outra natureza: para que seja efetiva e alcance o máximo de
desempenho, a programação em um ambiente paralelo deve ser espećıfica e otimi-
zada para a arquitetura em que está sendo utilizada e fica a cargo do programador
toda a responsabilidade pela geração de códigos paralelos eficientes e que explorem
da melhor forma a estrutura e a formulação do problema proposto e a arquitetura
utilizada.

3.1.1 Desempenho das versões seriais do programa de res-
tauração

Em 2000, Cidade [11] desenvolveu um programa serial do programa de restauração
de imagens com o funcional de regularização de Tikhonov, conforme descrito do
Caṕıtulo 2. Apesar do programa realizar as restaurações eficazmente, ele não
apresentava um bom desempenho computacional, pois a sua codificação não foi
feita de maneira eficiente, aproveitando da melhor forma os recursos avançados de
programação disponibilizados pela linguagem C++/ Builderr, usada na época
para implementá-lo.

Em 2004, uma nova versão otimizada do programa serial de restauração foi de-
senvolvida por Stutz [52]. Nos testes realizados nos computadores daquela época,
a nova versão otimizada chegou a apresentar um desempenho computacional supe-
rior, com relação à codificação anterior, na ordem de 70% aproximadamente. Mas
apesar disso, entretanto, o esforço computacional exigido pelo método de restau-
ração faz com que o programa de restauração, processado serialmente, alcance um
tempo de execução relativamente elevado e apresente baixos desempenhos compu-
tacionais.

Com o passar do tempo, a necessidade de se aumentar a velocidade de processa-
mento e do desempenho do programa de restauração têm se tornado um problema
cada vez mais cŕıtico. Mesmo que executado em equipamentos mais modernos, o
programa de restauração serial otimizado acaba atendendo de forma precária e/ou
restrita as novas demandas que vêm surgindo, tais como, por exemplo: a restaura-
ção de imagens de maior resolução (restauração de um maior número de pontos);
a restauração de imagens de v́ıdeos, produzidos a partir de imagens capturadas
pelo AFM (restauração de múltiplos quadros); múltiplas restaurações em para-
lelo, empregando diferentes parâmetros de controle (possibilidade de escolha entre
várias restaurações); ajustes interativos de parâmetros de controle, com respostas
rápidas (restaurações real-time), etc. Assim, em virtude dos novos problemas e
das novas demandas, buscar soluções que reduzam os tempos computacionais e o
desenvolvimento de uma nova estratégia de implementação, usando computação
paralela, torna-se o caminho necessário e natural para resolvê-los.
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3.1.2 MPI - Message Passing Interface

O MPI (Message Passing Interface) foi desenvolvido por um fórum internacional
aberto [35], composto por grandes empresas, centros acadêmicos e governos, para
ser um padrão de desenvolvimento de sistemas paralelos, dispońıvel para uma
grande variedade de arquiteturas e sistemas (multiplataforma), acesśıvel a vários
estudantes e profissionais dos mais variados ramos da ciência e engenharia [51].

O MPI constitui uma biblioteca de definições e funções, para ser utilizada
em programas C ou Fortran, e que torna posśıvel o desenvolvimento de sistemas
paralelos, usando memória distribúıda. Por memória distribúıda, aqui se entende
que não existe uma memória global compartilhada que possa ser acessada por
todos os processadores, que cada unidade de processamento possui a sua própria
memória local e que a troca de dados entre as unidades é feita por meio de troca
de mensagens (message passing), usando uma rede de comunicação como, por
exemplo, uma rede local.

Os programas desenvolvidos com o MPI são implementados, normalmente,
usando o modelo de programação SPMD (Single Program Multiple Data). Nessa
abordagem, diversas unidades de processadores são reunidas através de um canal
de comunicação f́ısico qualquer (barramento, cabo de rede, etc.) e cada uma de-
las recebe uma cópia de um mesmo programa e os dados necessários para o seu
processamento. Tão logo podem, iniciam a execução do programa paralelo inde-
pendente dos demais processadores. Ao longo da execução, as unidades podem
processar diferentes partes do programa, tomando como base um número de pro-
cesso (ou rank) que identifica cada uma das unidades de processamento. Sempre
que necessário, param a execução normal do programa para fazerem trocas de da-
dos/controles com os demais processadores. Na maioria dos casos, o processo de
rank=0 (também conhecido como root) é normalmente escolhido pelo programador
MPI para fazer a distribuição e coleta dos resultados em paralelo.

3.1.3 Fatores cŕıticos para a queda de desempenho de pro-
gramas paralelos

O desejo de implementar programas em paralelo surge, normalmente, da necessi-
dade em se obter um poder computacional maior, de modo a alcançar resultados
de processamento cada vez mais rápidos. Ao se incluir mais de uma unidade de
processamento na execução de uma aplicação, naturalmente, espera-se com isso
que a velocidade de execução e o desempenho computacional cresçam na mesma
proporção. Na realidade, entretanto, isso não é observado, pois alguns fatores li-
mitam o uso dos sistemas paralelos, fazendo com que a velocidade e o desempenho
sejam menores do que os desejados. Isso se deve a alguns obstáculos existentes
na paralelização, que sobrecarregam os programas paralelos e que reduzem a sua
eficiência, aumentando os tempos de execução das aplicações em paralelo. Essa
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sobrecarga é conhecida na literatura como overhead e pode ter diversas origens
[31, 39].

Quantidade de trabalho ou computação extra

A quantidade de trabalho executada por um programa paralelo é muitas vezes
diferente daquela que é executada por um programa serial. Para se implementar
um algoritmo em paralelo, são necessárias instruções extras na programação que
não existem quando o mesmo algoritmo é implementado de modo serial. Por
conta disso, a carga total de trabalho executada pelos processadores rodando uma
aplicação em paralelo pode ser maior que a carga de um único processador rodando
serialmente a mesma aplicação.

Complexidade dos programas paralelos

Nem sempre, a solução de um problema em paralelo é resolvida de forma simples
e fácil. Na maioria das vezes, a solução em paralelo envolve uma complexidade
muito maior do que aquele que é exigida quando o mesmo problema é resolvido
serialmente. Por exemplo: (a) execução de tarefas em paralelo podem precisar
que os processadores se comuniquem, (b) necessidade de sincronização entre os
processos, (c) dificuldades na conversão do algoritmo serial para paralelo, (d) nem
tudo é paralelizável, etc. Concluindo, o aumento na complexidade dos programas
paralelos acaba resultando em codificações extras (overheads) no programa em
paralelo que não existem no programa serial.

Comunicação entre processadores

Qualquer sistema paralelo não-trivial necessitará que os processadores se comu-
niquem e troquem dados entre si. O tempo de transferência de dados entre os
processadores é normalmente o principal obstáculo dos programas paralelos e ori-
gem da maioria dos overheads.

Desbalanceamento de carga

Em muitas aplicações paralelas, dependendo do problema (p.ex. busca e otimi-
zação), pode ser imposśıvel determinar a quantidade de trabalho e/ou subtarefas
associadas aos vários processadores. Já em outros sistemas paralelos, podemos
encontrar arquiteturas heterogêneas com diferentes velocidades de processamento.
Se diferentes processadores têm diferentes cargas de trabalho, pode ocorrer que,
em algum momento, algum processador tenha que ficar aguardando, enquanto que
os outros processadores ainda estejam trabalhando no problema. Além disso, em
certos momentos, pode ocorrer que os processadores (todos ou apenas uma parte
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deles) tenham que se sincronizar. Se nem todos os processadores estiverem prontos
para a sincronização ao mesmo tempo, ocorrerá que alguns deles terão que ficar
aguardando até que os demais estejam prontos.

Causas comuns de overheads

Diversos fatores podem introduzir overheads na programação paralela, entretanto,
as causas mais comuns são:

(a) tempo de processamento para execução e controle dos programas em paralelo
(inicialização, finalização, sincronização, etc.);

(b) tempo de comunicação gasto na troca de dados e/ou controle entre as uni-
dades de processamento;

(c) peŕıodo de tempo em que uma unidade de processamento fica aguardando
por uma comunicação (modo de espera ou idle-time);

(d) tempo gasto em disputas por um mesmo recurso computacional (disco, me-
mória, etc.), também conhecido como conflito por recursos;

(e) tempo de espera em que uma unidade de processamento fica aguardando
pelo resultado de outra para continuar o seu processamento (conflito de
dados);

(f) tempo consumido após uma tomada de decisão de parada do sistema (de-
finitiva ou temporária), enquanto as outras ainda estão processando (p.ex.
desvios condicionais, interrupções, etc.), conhecido como conflito de con-
trole;

(g) sobrecarga imposta pelos compiladores, bibliotecas, ferramentas, sistemas
operacionais, etc.; usados na implementação e execução dos programas pa-
ralelos, etc.

Efeitos da comunicação no processamento paralelo

O objetivo principal do processamento paralelo é o emprego de várias unidades de
processamento na busca de uma solução mais rápida de um problema espećıfico
qualquer. Para que as unidades trabalhem de forma conjunta, entretanto, é preciso
que haja um canal de comunicação que possibilite a troca de informações entre
elas. Nos programas desenvolvidos com o MPI, essa comunicação é feita via troca
de mensagens (message passing), utilizando uma rede de comunicação qualquer
(rede local, internet, etc.), que é significativamente mais lenta que os acessos que
uma unidade de processamento faz ao seu próprio hardware como, por exemplo, a
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memória. É por isso que, sempre que as unidades enviam e/ou recebem mensagens,
elas estarão consumindo, com essa comunicação, um tempo computacional bem
maior.

3.2 Decomposição de domı́nio

Em computação paralela, a decomposição de domı́nio (domain decomposition) é
uma técnica de paralelismo de dados empregada para particionar os dados de um
problema em unidades de dados menores (ou partições), para serem distribúıdas
às múltiplas unidades de processamento, de modo que possam ser processadas
em paralelo. Nesta técnica existem várias maneiras de se particionar os dados e,
dentre elas, podemos citar duas abordagens clássicas:

(a) Striped Partition - é a abordagem mais simples, onde uma matriz de dados
é dividida em blocos de dados disjuntos menores (partições) e cada um deles
é enviado a uma unidade de processamento diferente, separadamente (Figura
3.1).

Figura 3.1: Striped partition. A matriz de dados é dividida em blocos disjuntos (parti-

ções).

(b) Overlapping Patition ou Multisplittings - abordagem, onde uma matriz
de dados é dividida em blocos de dados menores sobrepostos (Figura 3.2).

3.2.1 Formas de particionamento

A forma como os blocos de dados são divididos, ou seja como as partições se
formam, pode variar muito, de acordo com o problema a ser tratado. Conforme
ilustrado na Figura 3.3, as formas de particionamento mais comuns são:
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Figura 3.2: Overlapping partition. Uma matriz de dados dividida em dois blocos sobre-

postos.

(a) partição 1D ou bloco - partição formada pela divisão da matriz de da-
dos em uma dimensão apenas. Ex.: partição bloco-linha ou bloco-coluna
(Figuras 3.3a e b);

(b) partição 2D ou bloco-bloco - partição formada pela divisão da matriz
de dados em duas dimensões. Ex.: partição tabuleiro ou bloco-linha-coluna
(checkerboard - Figura 3.3c).

(a) (b) (c)

Figura 3.3: Exemplo de partições de domı́nio: (a) bloco-linha (b) bloco-coluna e (c)

tabuleiro.

Quanto ao tamanho dos blocos, eles não precisam ser necessariamente iguais e
isto depende muito das caracteŕısticas do ambiente de processamento em paralelo
utilizado (hardware, software, rede, etc). Quando as unidades de processamento
são iguais, ou mais ou menos homogêneas, é sensato utilizar blocos de mesmo ta-
manho ou de tamanhos aproximados. Por outro lado, se as caracteŕısticas dessas
unidades forem diferentes (unidades heterogêneas), é aconselhável empregar blo-
cos de tamanhos variados, por exemplo, enviando blocos menores para unidades
de menor poder de processamento, que estiverem sobrecarregadas ou que possúı-
rem pouca capacidade de memória, e enviando partições maiores para unidades
de maior poder de processamento ou que não apresentem restrições quanto ao
tamanho do bloco de dados a ser recebido.
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3.2.2 Estratégia de distribuição de partições

Em processamento paralelo, de modo geral, normalmente buscamos empregar um
conjunto de unidades de processamento que sejam, mais ou menos, homogêneas
em termos de capacidade e processamento. Isso muitas vezes é interessante, pois
facilita a distribuição dos dados, uma vez que o processo se resume em distribuir
um mesmo volume de dados a todas as unidades de processamento. Entretanto, em
algumas situações diferentes volumes de dados podem e/ou devem ser empregados
para compensar, por exemplo, as diferenças de capacidade e/ou para minimizar os
efeitos do desbalanceamento de cargas entre os processadores. As situações mais
comuns nestes casos são:

(a) O emprego de unidades de processamento não-homogêneas; ou

(b) Quando o volume de dados a ser distribúıdo às unidades homogêneas não é
igualmente diviśıvel pelo número de processadores em paralelo (np), etc.

No caso em que unidades heterogêneas são empregadas no processamento pa-
ralelo, uma posśıvel solução é fazer uso de heuŕısticas para avaliar a melhor distri-
buição, de modo a compensar as diferenças de capacidade e/ou outros fenômenos
que venham restringir a velocidade de processamento.

O segundo caso é bastante comum, principalmente, quando a eficiência de um
programa em paralelo está sendo estudada, ao se variar o número de processadores.
Neste caso, para que os efeitos causados pelo desbalanceamento de carga sejam os
mı́nimos posśıveis, uma solução que pode ser aplicada, consiste em realizar uma
melhor distribuição das cargas entre as unidades de processamento, de tal forma
que um volume vd de dados, ao ser distribúıdo a np unidades de processamento,
resulte em uma divisão inteira m com resto r ,

vd = m× np+ r, 0 ≤ r < np, (3.2.1)

Uma boa distribuição de cargas, neste caso, seria fazer com que as primeiras np− r
unidades de processamento recebam um volumem de dados e as r unidades restan-
tes recebam m+ 1 (Figura 3.4). Isto faz com que os tempos de espera (idle-time)
gerados pelo desbalanceamento de carga sejam os mı́nimos posśıveis, visto que
eles poderiam ser muito maiores se, por exemplo, uma unidade de processamento
recebesse um volume (m+ r) de dados e as demais um volume (m) apenas.

3.2.3 Terminologias e convenções

Para uma melhor compreensão das estratégias de implementação do programa
paralelo de restauração adotadas, é importante que aqui sejam definidos alguns
conceitos e termos que serão empregados neste livro.
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Unidades de
processamento

Volume
de dados ( )vd

P0

Pi

P(i+1)

P(np-1)

m

m

m+1

m+1

Tamanho dos
blocos de dados
distribuídos aos
processadores

(np-r)*m

r*(m+1)

Figura 3.4: Uma estratégia de distribuição de cargas para a minimização de desbalan-

ceamento quando o volume de dados a ser processado não for diviśıvel pelo número de

processadores rodando em paralelo.

Partição - resultado da divisão de uma matriz de dados (p.ex. uma imagem)
em dois ou mais blocos-linha sobrepostos (overlapping partition) de tamanhos apro-
ximadamente iguais, distribúıdos para diferentes unidades de processamento para
serem restauradas em paralelo (Figura 3.5).

Áreas de
sobreposição Linha de

particionamento

Figura 3.5: Exemplo da divisão de um bloco de dados em duas partições blocos-linha

sobrepostas.

Linhas de particionamento - são linhas que dividem uma matriz de dados
em um certo número de blocos-linha não sobrepostos de tamanhos aproximada-
mente iguais (Figuras 3.5 e 3.6).

Áreas de uma partição - conforme ilustrado na Figura 3.6, em uma parti-
ção podem ser identificadas algumas áreas espećıficas. Denominaremos “Área-S”,
a área da partição que se sobrepõe às partições vizinhas (área de sobreposição),
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e “Área-A”, o restante dela. A área-S subdivide-se em duas partes: S0 e S1. A
área-S0 sobrepõe a partição vizinha acima e S1 aquela abaixo. A área-A, por sua
vez, subdivide-se em três partes: A0, A1 e A2. A área-A1 é a parte da área-A
que não é sobreposta por nenhuma partição, enquanto que A0 e A2 são, respec-
tivamente, as áreas sobrepostas pelas partições vizinhas. Visto que a primeira e
a última partições não possuem, respectivamente, vizinhos acima e abaixo, cabe
aqui ressaltar que a primeira partição não tem as áreas S0 e A0 e a última partição
não possui as áreas A2 e S1.

A0
A1

A2
S1

S0

Linhas de
particionamento

Área S Área A

Áreas

P
artição

Áreas de uma partição:

- Área de sobreposição: S (S0+S1)

- Área sobreposta: A0+A2

- Área não sobreposta: A1

Figura 3.6: Áreas de uma partição.

Classes de partições - para a solução computacional em paralelo do problema
de minimização descrito na Seção 2.4, além da imagem degradada outras matrizes
de dados são necessárias na aplicação da técnica de restauração. Ao particionarmos
a imagem, estamos particionando de algum modo outras matrizes de dados e,
para que essas matrizes possam ser identificadas, por um abuso da linguagem,
serão definidos aqui alguns termos para as partições de dados com base em seu
conteúdo. Denomina-se, portanto:

(a) Y - a partição da imagem experimental (y) a ser restaurada.

(b) X - a partição da imagem estimada (x̂), obtida pelo processo iterativo de
restauração.

(c) BX - a partição da convolução B ∗ x.

(d) Y −BX - a partição da diferença entre as partições Y e BX .

(e) Frs - a partição da derivada primeira Frs.

(f) Fmn - a partição da derivada segunda Fmn.

(g) ∆X - a partição com as correções ∆x̂.
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Segmento - consiste em uma etapa do processo em paralelo que é responsável
pela restauração de uma partição da imagem. Em alguns casos, o segmento pode
ser usado também para designar o par: unidade de processamento+partição. Den-
tro de cada um dos segmentos encontramos os outros tipos de partições citados
anteriormente.

3.3 Primeira estratégia computacional paralela

Resumidamente, a Figura 3.7 ilustra como o processo de restauração é feito na
primeira versão paralela do programa de restauração:

(a) Primeiramente, uma imagem é dividida em np (número total de processado-
res) partições bloco-linha sobrepostas;

(b) Cada uma dessas partições é enviada a uma unidade de processamento em
particular;

(c) Cada processador recebe uma partição e a processa, independente dos de-
mais. De tempos em tempos, as unidades de processamento podem precisar
se comunicar para fazerem atualizações e verificações de convergência;

(d) Ao final do processamento, as áreas de sobreposição são descartadas e as
partições são reunidas novamente, compondo a imagem final restaurada.

(a) (b) (c) (d)

P0

P1

Figura 3.7: Processo de restauração da primeira versão paralela do programa de restau-

ração empregando dois processadores (P0 e P1) e aplicando overlapping partition.

Um aspecto importante dessa primeira estratégia é que a restauração é feita
em toda a partição, inclusive nas áreas de sobreposição, resultando em um duplo
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processamento de uma mesma região da imagem feito por duas partições vizinhas
em paralelo: uma na área de sobreposição de uma partição e a outra na área
sobreposta da outra. A vantagem desta estratégia é que ela torna os processadores
mais independentes, uns dos outros, além de substituir os tempos de comunicação
para troca de dados, cuja execução é mais lenta, por tempos de processamento que
é mais rápido. A desvantagem dessa abordagem é a sobrecarga (overhead) que é
imposta às unidades de processamento ao restaurarem as áreas de sobreposição e
o aparecimento de artefatos na imagem restaurada (efeito-borda), cujo problema
e proposta de solução são descritos mais adiante neste caṕıtulo.

Nesta estratégia verificou-se também que melhores resultados de restauração
podem ser obtidos se em cada iteração as áreas de sobreposição forem atualizadas
pela média aritmética simples, ponto a ponto, dessa área com a área sobreposta
da partição vizinha (Figura 3.8). Entretanto, ao se fazer isso, a execução torna-se
mais lenta, em função dessa troca de dados entre os processadores.

Figura 3.8: Troca de dados entre as unidades de processamento, para atualização por

média ponto a ponto das áreas de sobreposição.

Uma vez que a cada iteração as unidades de processamento precisam trocar
informações para fazer checagens de convergência, o processo de atualização das
áreas de sobreposição pode ser feito nesse momento, aproveitando a comunicação.
Um ponto negativo desse processo é que o tempo de processamento e a comuni-
cação gastos (custo operacional) com as atualizações e checagens, pode se tornar
prejudicialmente alto, diminuindo o desempenho do programa paralelo.



3.3. PRIMEIRA ESTRATÉGIA COMPUTACIONAL PARALELA 51

3.3.1 Fluxograma do algoritmo da primeira estratégia com-
putacional paralela

Na Figura 3.9, é apresentado o fluxograma da primeira estratégia computacional
paralela do algoritmo de restauração descrito nesta Seção.
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Figura 3.9: Fluxograma do algoritmo da primeira estratégia computacional paralela.
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3.3.2 Resultados

Efeito-borda

Na aplicação da primeira estratégia no processo de restauração, entretanto, verificou-
se que a decomposição de domı́nio acabava introduzindo artefatos na imagem res-
taurada que prejudicam a qualidade das restaurações em paralelo (Figura 3.10).

Efeito
borda

Figura 3.10: Surgimento de artefatos (efeito-borda) em uma imagem restaurada com dois

processadores, executando a primeira versão paralela do programa de restauração com a

técnica de decomposição de domı́nio sem sobreposição (striped partition), empregando-se

os seguintes parâmetros de restauração: maxIter = 20, dimB = 2N + 1 = 21, σ2 = 20,

α = 0, 05, q = 1 e γ = 0, 1.

Esse fenômeno, aqui denominado efeito-borda, decorre da conjunção de dois
fatores: (a) o operador de borramento B que estabelece uma área de influência ao
redor dos pontos em uma imagem (Figuras 2.3c e 2.5), e (b) a decomposição de
domı́nio que cria bordas artificiais na imagem original ao particioná-la em blocos
de dados menores. A associação desses fatores faz com que os pontos próximos
das bordas artificiais em uma partição sofram influências de elementos da imagem
que extrapolam estas bordas e que não estão dispońıveis na partição (Figura 3.11),
visto que elas encontram-se apenas dentro das partições vizinhas.

Solução adotada para minimizar o efeito-borda

Como o tratamento dos pontos próximos das bordas (descrito na Seção 2.5), artifi-
ciais ou não, é diferente dos demais pontos internos de uma imagem, a restauração
nestas regiões irá sofrer, também, os efeitos desse tratamento, produzindo os ar-
tefatos que observamos na imagem restaurada (Figura 3.10). Estes artefatos são
ainda maiores quando a matriz de dados é dividida em partições não-sobrepostas
(striped partition) e menores quando são usadas áreas de sobreposição maiores.
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Figura 3.11: Área de influência do operador B próxima a uma borda artificial.

Assim, para reduzir os artefatos observados na imagem restaurada produzidos
pelo efeito-borda (Figura 3.10), uma solução é empregar a técnica de sobreposição
(overlapping partition), dividindo a imagem em vários blocos não-disjuntos sobre-
postos, estendendo as bordas artificiais para fora das linhas de particionamento.
Como o efeito-borda é mais intenso e ressaltado próximo das bordas, ao se esten-
der as bordas artificiais, também, são estendidas os efeitos-borda. Esta solução
faz com que os artefatos observados na imagem restaurada apareçam com uma
intensidade maior fora da área não-estendida da partição, ou seja, dentro da área
de sobreposição. Assim, após o término do processo de restauração, as áreas de
sobreposição são descartadas (área com maior incidência de artefatos) e o restante
da partição (com menor incidência) é reunido com aquelas das demais partições
vizinhas, formando a imagem final restaurada (Figura 3.12).

Essa estratégia faz com que a imagem restaurada em paralelo sofra menos com
os efeitos-borda e o resultado final (a restauração), fique bem próximo da imagem
restaurada serialmente. Na Figura 3.13 é apresentado um exemplo de restauração,
onde é posśıvel observar estatisticamente essa pequena diferença entre os dois mé-
todos: o serial com MSE=1724,04 e em paralelo apresentando MSE=1744,03. Essa
diferença, aparentemente impercept́ıvel a olho nú num primeiro momento, ocorre
em função do efeito-borda que foi minimizado, mas não eliminado do processo de
restauração em paralelo. Olhando com maior ńıvel de detalhe a área próxima da
linha de particionamento de ambas imagens restauradas (Figura 3.14), vê-se mais
nitidamente uma diferença visual entre os resultados obtidos com os dois métodos,
permitindo perceber uma pequena perturbação na imagem restaurada em para-
lelo, resultado do efeito-borda. As métricas para a qualidade de restauração MSE
e IWMSE são descritas na Seção 4.2.

Dado que o tamanho do operador B (dimB = 2N + 1) é conhecido a priori e
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Overlapping partition

(a)

Striped partition

(b)

Figura 3.12: Imagem restaurada pela primeira versão paralela do programa de restau-

ração usando partições sobrepostas (overlapping partition), onde não se observa mais tão

claramente o efeito-borda (a), que aparece quando a sobreposição não é empregada (b).

D5v20s40 Restauração serial Restauração em paralelo

(a) (b) (c)

MSE     = 3344,44
IWMSE/G = 35614,3
IWMSE/V = 8023,72
IWMSE/S = 8772,04

MSE     = 1724,04
IWMSE/G = 19497,8
IWMSE/V = 3893,12
IWMSE/S = 4815,54

MSE     = 1744,03
IWMSE/G = 19739,0
IWMSE/V = 3951,02
IWMSE/S = 4876,40

Parâmetros de
restauração

dimB=5

=20
q=1

=0,1

=1

=0,03049
np=1
realimentação
iteração=20
overlap=2

s

g

w

a

2

Figura 3.13: Imagem-padrão modificada - D5v20s40 (a) - e resultados de restaurações

feitas pelos programas: serial (b) e primeira versão paralela (c). As métricas MSE e

IWMSE são descritas na Seção 4.2

que a área de influência se estendeN linhas por sobre a partição vizinha, o tamanho
da área de sobreposição deve ser de no mı́nimo N linhas (overlap area ≥ N).
Quanto maior for a área de sobreposição (overlap area) utilizada, menores são os
efeitos (artefatos) observados na imagem final restaurada em paralelo. Porém, as
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(a) (b)

Figura 3.14: Comparação visual entre as duas restaurações serial (a) e primeira versão

paralela (b). No detalhe, a diferença entre os resultados obtidos com os dois métodos.

sobrecargas de trabalho (overheads) serão maiores em cada processador.

3.4 Segunda estratégia computacional paralela

3.4.1 Natureza sequencial dos cálculos

A técnica de restauração baseada na minimização do Funcional de Regularização
de Tikhonov, estabelece uma sequência de execução de cálculo no processo de
restauração.

Conforme ilustrado na Figura 3.15, observa-se que, para calcular as novas es-
timativas x̂t+1, Equação 2.4.12, é preciso que se calcule antes as correções ∆x̂,
Equação 2.4.14. Contudo, para se obter essas correções, é preciso que se calcule
antes as derivadas primeira Frs e segunda Fmn, Equações 2.4.15 e 2.4.16 e es-
sas, por sua vez, para serem obtidas demandam, respectivamente, o cálculo da
diferença Y −BX e do produto bklbm−r−k,n−s−l.

3.4.2 Estratégia de execução dos cálculos

➀ Cálculo em paralelo do produto bklbm−r−k,n−s−l

Analisando-se o produto bklbm−r−k,n−s−l, Equação 2.4.16, percebe-se que esse
termo não varia ao longo da execução do programa de restauração. Ou seja, ele
é constante. Como o termo é dependente apenas da matriz de borramento B,
cuja forma e tamanho são definidos a priori, o seu cálculo pode ser feito uma
única vez de modo independente em cada uma das unidades de processamento e
armazenado em uma matriz de dados temporária para ser usada toda vez que for
preciso calcular a derivada de segunda ordem Fmn. Isto é feito desta forma, pois o
cálculo deste termo além de apresentar um tempo de processamento insignificante
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Figura 3.15: Sequência de execução de cálculo dos termos usados no processo de restau-

ração de imagens baseado na minimização do Funcional de Regularização de Tikhonov.

no cômputo do tempo global, ele é mais rápido do que o tempo que seria gasto na
comunicação entre as unidades de processamento, se apenas uma delas calculasse
o termo e depois o distribúısse às demais unidades.

➁ Cálculo em paralelo das diferenças y − Bx̂

Dado que o operador de borramento B cria uma área de influência em torno de
um ponto qualquer da imagem (Figura 3.16), nota-se que a partir de um certo
limite, conforme esse ponto vai se aproximando da linha de particionamento, os
dados necessários ao cálculo da convolução BX vão ultrapassando os limites da
própria partição, estendendo-se por sobre a partição vizinha.

Esse limite é dependente da dimensão do operador B e como essa dimensão
é determinada por um valor arbitrário N (dimB = 2N + 1) definido a priori, é
fácil concluir que, para se calcular a convolução BX nos pontos próximos da
linha de particionamento, é preciso que a partição X seja estendida (sobreposição)
em N linhas por sobre as partições vizinhas acima e abaixo (Figura 3.17). Esse
alargamento da partição X permite que cada um dos processadores calcule, de
forma independente e paralela, a convolução BX e a diferença Y −BX até o
limite da linha de particionamento, ou seja, dentro da área-A (Figuras 3.16 e
3.18).

Conforme ilustrado nas Figuras 3.17 e 3.18, o processo de cálculo das diferenças
Y −BX pode ser descrito da seguinte forma:

(1) Antes de iniciar o processo de cálculo/restauração, propriamente dito,
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} N

Partição (i)

Partição (i+1)

Linha de
particionamento

Bordas naturais
da imagem

} N

Limite a partir do qual a área
de influência de um ponto da
imagem da partição se
sobrepõe por sobre a
partição vizinha

Limite máximo da área
de influência

P

P

P

N
+

1

N
+

1

N

N N

N

1

P

Área de influência do operador
B em torno de um ponto P
qualquer da imagem

2N+1 x 2N+1

Figura 3.16: Visualização da área de influência em torno do ponto P conforme esse

ponto se aproxima da linha de particionamento.

(a) primeiramente, faz-se o particionamento da imagem a ser restaurada
em np (número total de processadores) partes com uma sobreposição
de N linhas.

(b) A seguir, distribuem-se essas partições resultantes (Y ) a cada uma das
unidades de processamento (Pj , j = 0, 1, ...,(np− 1)). Esse processo de
carga é executado apenas uma vez, no ińıcio da execução do programa.

(c) Como estimativa inicial, o valor da partição X0 (valor da partição X no
instante t = 0 de restauração) pode ser uma cópia da partição Y (Figura
3.17). Quanto aos demais valores de Xt (t = 1, 2, ..), eles serão obtidos
posteriormente, resultantes do processo iterativo de restauração;

(2) Uma vez tendo sido inicializadas as partições X e Y , a unidade de pro-
cessamento começa o processo paralelo de restauração calculando de forma
independente, na área-A, os seguintes termos

(a) BX e, em seguida,

(b) Y − BX, faltando apenas o cálculo desse último termo nas áreas de
sobreposição (S0 e S1) (Figura 3.18);

De forma a evitar recálculos e novas sobreposições, as diferenças Y −BX da
área de sobreposição (área-S) de cada partição, que ficaram faltando no passo (2),
podem ser obtidas através da troca de dados entre as unidades de processamento
vizinhas, uma vez que as partes que faltam em uma partição podem ser obtidas
das outras partições próximas. Detalhadamente, o processo de troca desses dados
entre os processadores pode ser descrito da seguinte maneira:
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Figura 3.17: Inicialização das matrizes de dados nas unidades de processamento feito

antes do ińıcio do processo de restauração em paralelo.
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Figura 3.18: Cálculo em paralelo dos termos BX e Y −BX.

(3) as áreas A0 e A2 da partição Y −BX de cada unidade de processamento
são enviadas para os processadores vizinhos acima e abaixo, de forma a com-
pletarem as áreas S1 e S0, respectivamente. O processo de envio de dados
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Figura 3.19: Atualização das áreas S0 e S1 necessária ao cálculo da derivada primeira

Frs.

pode ser feito de modo asśıncrono (asynchronous send), aproveitando a área
de armazenamento de dados temporário (buffer) do canal de comunicação
(Figura 3.19). Isso faz com que a operação de envio (send) retorne (de-
volva a execução e o controle aos processadores) antes que os dados tenham
sido efetivamente entregues às unidades de processamento vizinhas, possibi-
litando que cada processador continue o seu processamento, aproveitando o
tempo que ficaria aguardando por uma comunicação (receiver), para calcu-
lar, por exemplo, as derivadas de segunda ordem, reduzindo assim o tempo
de latência de comunicação;

A partir deste ponto as duas estratégias paralelas (primeira e segunda) diferem.
Na primeira estratégia paralela, descrita na Seção 3.3, a imagem é processada
da área-S0 até a área-S1, aplicando-se a técnica de corte nos pontos próximos
aos limites da linha de particionamento, o que acaba resultando no efeito-borda
observado nas restaurações feitas com a primeira versão paralela do programa de
restauração. Enquanto que na segunda estratégia, a restauração é feita apenas
na área-A e as áreas S0 e S1 restauradas são obtidas através da troca de dados
entre as unidades de processamento vizinhas acima e abaixo, respectivamente.
Essa modificação na segunda estratégia faz com que esses pontos não sejam mais
tratados de forma diferente, tal como na primeira versão paralela, mas sim tratados
de forma igual aos outros pontos internos da imagem. Como resultado dessa
mudança, o efeito-borda próximo das linhas de partição é eliminado na segunda
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estratégia. Uma comparação dos resultados obtidos com as duas estratégias e
apresentada na Figura 3.20.

Primeira estratégia

(a)

Segunda estratégia

(b)

Figura 3.20: Comparação dos resultados de restauração obtidos com a primeira e a

segunda estrategia.

➂ Cálculo em paralelo das derivadas de segunda ordem Fmn

Fixando um ponto r, s qualquer dentro da área-A, o cálculo das derivadas de

segunda ordem nesse ponto (∂Frs/∂x̂mn

∣∣ t
m=r
n=s

) não depende de nenhum dado de

fora do segmento. Ao se analisar a Equação 2.4.16, verifica-se que o único termo
que a equação precisa encontra-se no próprio segmento, precisamente na área-A
da partição X .

Sendo um termo independente das demais partições (exceto de X), o cálculo
paralelo das derivadas de segunda ordem pode ser executado tão logo tenham
sido enviadas as diferenças Y −BX das áreas A0 e A2, descrito no passo (3).
Assim, ao invés de ficar esperando pelos dados das unidades de processamento
vizinhas estarem dispońıveis para recebimento, o processador pode, enquanto isso,
aproveitar o tempo em que ficaria ocioso aguardando a comunicação (idle-time)
para calcular as derivadas de segunda ordem (Fmn).

➃ Cálculo em paralelo das derivadas de primeira ordem Frs

Detalhadamente, o processo de cálculo das derivadas de primeira ordem Frs, Equa-
ção 2.4.15, pode ser descrito da seguinte maneira:

(4) Após o processo de cálculo das derivadas de segunda ordem,
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(a) cada processador aguarda, de forma śıncrona, pelo recebimento (synch-
ronous receive) dos dados que a ele foram enviados pelas unidades de
processamento vizinhas.

(b) O cálculo da partição Frs, limitado apenas à área-A, é iniciado assim
que a unidade de processamento receber esses dados (Figura 3.21).
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Figura 3.21: Cálculo em paralelo do termo Frs.

➄ Cálculo em paralelo das correções ∆x̂

O cálculo das correções ∆x̂ exige a solução de um sistema linear pelo método
iterativo de Gauss-Seidel, Equação 2.4.14. Esse método estabelece uma ordem em
que os elementos da matriz de incógnitas ∆X são calculados. Essa ordem pode
ser: (a) de cima para baixo (mais comum); (b) de baixo para cima, ou (c) em
ambas as direções, em momentos alternados.

Assumindo-se que a direção de cálculo seja de cima para baixo, por exemplo,
também é estabelecida uma sequência de inicialização dos processadores, bem como
a ordem de restauração dos pontos da imagem nesse mesmo sentido, ou seja, de
cima para baixo. Como efeito dessa escolha, as unidades de processamento com
número menor de rank começam o processo de restauração primeiro, enquanto que
as de número maior ficam aguardando os resultados da partição vizinha acima para
iniciarem o seu processamento. Essa espera acaba produzindo um efeito cascata
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no processo de cálculo das correções ∆x̂ que, por consequência, acaba introduzindo
algum retardo no processamento em paralelo. Na literatura, essa espera por dados
é conhecida como conflito de dados.

Um outro aspecto a ser observado é que, da mesma forma que o operador B
afeta o cálculo da convolução BX ao criar uma área de influência em torno de
um ponto da imagem e, consequentemente, a necessidade de se estender algumas
partições, o cálculo dos elementos de ∆X também é influenciado por esse operador.
Analisando-se as Equações 2.4.14 e 2.4.15, verifica-se que as áreas de sobreposição
da partição ∆X são maiores (2N) que as demais partições (N), a partir desse
ponto, as derivadas de segunda ordem são nulas. Portanto, para o cálculo das
correções, precisamente aquelas que deverão ser obtidas na área de sobreposição
(área-S), a partição ∆X deverá ter uma área de sobreposição duas vezes maior
(2N) que as demais partições estendidas (N).

De modo a minimizar o conflito de dados, pode-se simplificar o processo de
solução do sistema linear em paralelo, assumindo uma estimativa inicial igual a
zero (∆x̂0 = 0) e um número máximo de iterações igual a um para o método
iterativo de Gauss-Seidel.

Admitindo-se uma estimativa inicial igual a zero, elimina-se a necessidade de
sobreposição da partição ∆X com a partição vizinha abaixo. E, ao se estabelecer
um número máximo de iterações igual a um, elimina-se a necessidade da partição
de baixo transmitir os dados da área-A0 de ∆X para a partição acima, reduzindo
a necessidade de transmissão de dados entre as unidades de processamento e,
consequentemente, reduzindo o conflito de dados, e minimizando o seu impacto no
tempo de processamento e no cálculo das correções ∆X.

Conforme ilustrado na Figura 3.22, o processo de cálculo das correções ∆X
empregando Gauss-Seidel pode ser descrito da seguinte forma:

(5) Inicia-se o processo com a primeira unidade de processamento calculando as
correções ∆X na área-A, enquanto as outras unidades aguardam;

(6) ao terminar o cálculo, a unidade transmite de modo asśıncrono um bloco de
2N linhas da área-A2 de ∆X com as correções atualizadas para a unidade
de processamento seguinte;

(7) a próxima unidade recebe os dados do processador anterior e,

(8) logo a seguir, é iniciado o cálculo das correções ∆X dentro da área-A em sua
partição;

(9) os passos (6), (7) e (8) são repetidos pelas demais unidades de processamento,
uma a uma, até que a última unidade de processamento termine o cálculo
das correções em sua partição ∆X.
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Figura 3.22: Processo de cálculo das correções ∆x̂ em paralelo, empregando Gauss-

Seidel.

➅ Cálculo em paralelo das novas estimativas x̂t+1

Conforme ilustrado na Figuras 3.23 e 3.24, o processo de cálculo das novas esti-
mativas pode ser descrito da seguinte forma:

(10) Uma vez obtidas as correções ∆X (passos 5 a 9) e tendo transmitido de forma
asśıncrona os dados para o processador vizinho abaixo (passo 6), a unidade
de processamento pode, então, continuar a execução em paralelo, calculando
as novas estimativas Xt+1 (t = 0, 1, ..., ni) das áreas S0 e A (A0+A1+A2),
enquanto os demais processadores inferiores continuam o processamento cal-
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culando as correções ∆X .
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Figura 3.23: Ińıcio do processo de cálculo das novas estimativas em paralelo.

(11) Assim que as novas estimativas tiverem sido calculadas,

(a) a unidade de processamento transmite, então, a área-A0 ao processador
acima,

(b) para que esta atualize os dados da área-S1.

Ao final do processo, todas as unidades de processamento terão em sua partição
X o valor atualizado com as novas estimativas X̂t+1. A partir desse momento, os
processadores podem fazer os testes de convergência e determinar se o processo de
restauração termina ou se uma nova iteração começa (passos 2 a 11).

3.4.3 Resultados

Gauss-Seidel × Jacobi

Apesar dos cuidados tomados para se minimizar o conflito de dados no processo de
cálculo das correções ∆x̂ em paralelo, nos testes que foram realizados, detectou-se
que o efeito cascata do método iterativo de Gauss-Seidel ainda era muito forte,
impactando negativamente nos tempos de processamento da nova estratégia. Con-
forme se pode observar nos gráficos da Figura 3.25, os tempos obtidos na restau-
ração de uma imagem de dimensão 256× 256 com a segunda estratégia paralela
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Figura 3.24: Continuação do processo de cálculo em paralelo das novas estimativas.

empregando Gauss-Seidel, até um máximo de oito unidades de processamento,
foram piores que os tempos obtidos com a primeira versão paralela.

Ao empregarmos uma imagem de resolução maior (512× 512 pixels), uma me-
lhora nos tempos computacionais de ambos os programas em paralelo pode ser
observada em relação aos tempos obtidos com o programa serial [52]. Apesar
disso, entretanto, o desempenho da segunda estratégia paralela empregando Gauss-
Seidel, quando comparado com a primeira versão paralela, ainda é inferior (Figura
3.26).

Após os testes, verificou-se que apesar da sobrecarga de computação extra que
existe na abordagem paralela anterior ter sido eliminada, o efeito cascata que
ocorre no cálculo das correções ∆x̂ em paralelo introduz um conflito de dados
entre as unidades de processamento, o que torna a nova estratégia, até aqui, sem
efeito e com baixo desempenho. Uma boa parcela da culpa desse problema pode
ser atribúıda ao método iterativo de Gauss-Seidel, Equação 2.4.14, empregado na
solução do sistema linear, que cria uma relação de dependência entre os pontos
e, consequentemente, entre processadores (conflito de dados). Essa dependência
aumenta, então, o tempo em que uma unidade de processamento fica aguardando
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por comunicação (idle-time), impactando diretamente nos tempos de execução
do novo programa em paralelo e, por sua vez, inviabilizando o uso da segunda
estratégia tal como ela se apresenta até aqui neste momento.

Para viabilizar o uso da nova estratégia é preciso melhorar o seu desempenho,
solucionando o problema do conflito de dados causado pelo método de Gauss-
Seidel. Uma solução que é comumente adotada consiste em empregar o método
iterativo de Jacobi ao invés de Gauss-Seidel na solução do sistema linear que calcula
as correções ∆x̂. Assim, no lugar da Equação 2.4.14 para a solução do sistema de
equações lineares, pode-se empregar:
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Figura 3.25: Tempos de processamento gastos na restauração de uma imagem de di-

mensão 256× 256 pixels, usando os programas: serial [52] e versões paralelas anterior e a

segunda estratégia empregando Gauss-Seidel, para um total de 100 iterações e diferentes

dimensões para a matriz de borramento dimB = 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}.
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Figura 3.26: Tempos de processamento gastos na restauração de uma imagem de di-

mensão 512× 512 pixels, usando os programas: serial [52] e versões paralelas ante-

rior e a segunda estratégia empregando Gauss-Seidel, para um total de 100 iterações

e dimB = 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}.
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(3.4.2)

onde ∆x̂t,0
rs = 0 e c é o contador de iterações do método iterativo de Jacobi.

Observe que para a obtenção da Equação 3.4.2 é feito c̃ = c na Equação 2.4.14.
Empregando-se as mesmas restrições que foram adotadas no cálculo em paralelo

das correções ∆X para minimizar o conflito de dados causado pelo método iterativo
Gauss-Seidel, quais sejam: (a) estimativa inicial ∆x̂0 = 0 e (b) um número máximo
de iterações igual a um, o método iterativo de Jacobi representado na Equação 3.4.2
pode ser simplificado para

∆x̂t,c+1
rs = −

Frs

∣∣∣∣
x̂t,c(

∂Frs

∂x̂mn

) ∣∣∣∣
t,c

m=r
n=s

(3.4.3)

Uma vantagem dessa modificação na técnica de restauração original é que o
método de Jacobi soluciona o problema de conflito de dados que ocorre quando
Gauss-Seidel é empregado na solução do sistema linear para o cálculo das novas
correções ∆x̂ em paralelo.

Além disso, essa simplificação no método torna a implementação do programa
de restauração mais simples e, consequentemente, o processamento mais rápido ao
eliminar do cálculo das correções ∆X um laço de repetição (loop) e necessidade de
espaço em memória para armazenar as partições Frs e Fmn, que agora poderão ser
calculadas pontualmente e armazenadas em uma variável comum. Na (Tabela 3.1)
são apresentados os tempos computacionais para duas versões seriais do programa
de restauração. A primeira utiliza o método de Gauss-Seidel e a segunda utiliza o
método de Jacobi Simplificado.

O emprego do método de Jacobi simplificado no cálculo das correções ∆x̂ em
paralelo modifica os passos (5) a (11), descritos anteriormente. Conforme ilustrado
nas Figuras 3.27, 3.28 e 3.29, com o emprego do método de Jacobi simplificado,
esses passos são redefinidos e passam a ser descritos da seguinte forma:

(5-9) Com a eliminação do laço de repetição no Jacobi simplificado, os passos (5) a
(9) se juntam em um só: passo (5-9). Uma vez que as interdependências entre
os pontos não existem no método de Jacobi simplificado, todas as unidades de
processamento podem efetuar os cálculos das correções dentro da área-A em
sua partição ∆X , de modo independente dos demais processadores (Figura
3.27). Além disso, como o número máximo de iterações do método de Jacobi
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dimB
TS - Tempos Seriais (seg.)

ReduçãoEmpregando Empregando
Gauss-Seidel Jacobi Simplificado

1 1,085 0,971 10,5%
3 1,758 1,292 26,5%
5 2,665 1,676 37,1%
9 5,968 2,939 50,7%
13 11,134 4,711 57,7%
21 24,836 10,038 59,6%

Redução= |TSGS−TSJ |
TSGS

× 100

Tabela 3.1: Tempos de execução obtidos com duas versões seriais do programa de restau-

ração: uma empregando o método de Gauss-Seidel e outra o método de Jacobi simplifi-

cado, obtidos na restauração de uma imagem de 256× 256 pixels, empregando um total de

100 iterações e variando a dimensão do operador B: dimB = 2N + 1 ∈ {1; 3; 5; 9; 13; 21}.

simplificado é igual a um, as unidades de processamento não precisammais se
comunicar para trocar dados da partição ∆X com os processadores vizinhos.
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Figura 3.27: Processo de cálculo em paralelo das correções ∆x̂ empregando o método

de Jacobi simplificado.

(10) Tendo obtido as correções ∆X no passo (5-9), os processadores podem se-
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guir adiante com o seu processamento, de modo independente, calculando as
novas estimativas Xt+1 (t = 0, 1, ..., ni) dentro da área-A, restando apenas o
cálculo desse termo nas áreas de sobreposição: S0 e S1 (Figura 3.28).
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Figura 3.28: Modificação no processo de cálculo em paralelo das novas estimativas Xt+1

na segunda versão paralela quando o método de Jacobi simplificado é empregado.

(11) As áreas S0 e S1, que faltam no passo (10), são obtidas através da troca de
dados entre as unidades de processamento vizinhas (Figura 3.29),

(a) o envio dos dados pode ser executado de forma asśıncrona, mas

(b) os recebimentos precisam ser feitos de modo śıncrono.

Nas Figuras 3.30 e 3.31 são apresentados os gráficos dos tempos de proces-
samento dos mesmos testes feitos anteriormente (Figuras 3.25 e 3.26), porém,
substituindo-se aqui os tempos do programa serial empregando Gauss-Seidel [52]
por outro, empregando Jacobi simplificado, e incluindo-se os tempos da versão do
programa paralelo de restauração da segunda estratégia que emprega, também,
o método iterativo de Jacobi simplificado. Pode-se observar que o programa da
segunda estratégia, empregando o método iterativo de Jacobi simplificado, apre-
sentou tempos computacionais menores do que aqueles das demais implementações.
Apesar do conflito de dados ter sido eliminado do cálculo das novas correções ∆x̂
em paralelo, os gráficos da nova estratégia usando Jacobi simplificado apresentam
um comportamento anômalo, por exemplo, quando np = 3. Esta anomalia pode
ser explicada em razão de problemas de comunicação interprocessadores (idle-
time).
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Figura 3.29: Obtenção das áreas S0 e S1 da partição ∆Xt+1 que ficam faltando do

processo de cálculo em paralelo das novas estimativas na nova versão paralela quando o

método de Jacobi simplificado é empregado.

Pedido antecipado de recebimento de mensagens (Message

Prefetching)

Conforme descrito na Seção 3.1.3, as sobrecargas (overheads) em um programa
paralelo podem se originar de diversas formas. Nem sempre, entretanto, a sua ori-
gem é clara e, quando ela é identificada, a sua solução nem sempre é simples e/ou
de fácil resolução. Basta observar, por exemplo, todo o esforço que já foi feito até
aqui para se otimizar e refinar a segunda estratégia em paralelo (estratégias para o
cálculo dos termos em paralelo, adoção do método iterativo de Jacobi no lugar de
Gauss-Seidel, etc.), assim como a adoção de outras soluções que foram implemen-
tadas na primeira estratégia paralela (técnicas de particionamento, distribuição de
cargas, etc.).

Para um melhor entendimento dos processos de comunicação do programa
paralelo da segunda estratégia paralela empregando MPI é preciso fazer uso de
ferramentas que permitam a visualização do que realmente ocorre dentro de um
ambiente de execução em paralelo. Se por um lado o MPI fornece uma base para
a construção de programas paralelos, por outro lado, a biblioteca MPE (Multi-
Processing Environment) [9] fornece uma série de recursos que auxiliam o pro-
gramador no ambiente MPI, que incluem: a) um conjunto de sub-rotinas para a
criação de arquivos de logs (arquivos contendo registros das operações de proces-
samento em um computador); b) rotinas para depuração de programas; c) rotinas
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Figura 3.30: Tempos de processamento gastos na restauração de uma imagem de di-

mensão 256× 256 pixels, usando os programas: serial [52] e versões paralelas anterior

(Seção 3.3) e a segunda estratégia empregando Jacobi Simplificado, para um total de 100

iterações e dimB = 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}.
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Figura 3.31: Tempos de processamento gastos na restauração de uma imagem de di-

mensão 512× 512 pixels, usando os programas: serial [52] e versões paralelas anterior

(Seção 3.3) e a segunda estratégia empregando Jacobi Simplificado, para um total de 100

iterações e dimB = 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}.
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de sequencialização, etc. O MPE oferece diversas maneiras de se gerar arquivos
de log que descrevem o andamento do processo de execução dos programas pa-
ralelos. Esses arquivos podem ser visualizados e examinados por um programa
gráfico, o Jumpshot-4 [8], que é distribúıdo junto com o MPE. Os arquivos de logs
são gerados em um formato conhecido como CLOG2 e a facilidade com que eles
são criados permite que os programas MPI não precisem ser modificados, bastando
apenas (re)compilá-los com a biblioteca MPE. Essa biblioteca contém funções com
perfis semelhantes àquelas da biblioteca MPI, que interceptam as chamadas MPI
da aplicação, gerando os arquivos de log de uma forma bem simples e transparente.

Na Figura 3.32 é mostrada a visualização de um log de execução do programa
paralelo de restauração através do programa Jumpshot-4. No lado esquerdo da fi-
gura, tem-se a janela de legendas com uma relação de nomes, representação gráfica
dos objetos e outros dados tais como, por exemplo, mensagens, chamadas/esperas
de funções MPI e ińıcio/término do processamento paralelo, que são visualizados
na janela de linha do tempo (lado direito da figura). No centro dessa segunda ja-
nela, tem-se a linha de tempo da execução em paralelo da segunda versão paralela
do programa de restauração usando Jacobi, empregando-se três unidades de pro-
cessamento para a restauração de uma imagem de 256× 256 pixels - identificados
pelos números de 0, 1 e 2, conforme se pode observar no lado esquerdo das linhas
de tempo. Abaixo fica o eixo de coordenada-tempo em segundos.

Figura 3.32: Janelas do programa Jumpshot-4: legendas (esquerda) e a de linha de

tempo (direita) da execução da segunda versão paralela do programa de restauração de

imagens empregando Jacobi, usando três unidades de processamento.
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Na Figura 3.33 é mostrado em detalhes (zoom) o processo de comunicação
que ocorre, por exemplo, na primeira iteração do laço principal do programa de
restauração em paralelo ilustrado na Figura 3.32. Cada um dos pequenos blocos
representa a quantidade de tempo consumida por uma chamada de comunicação
interprocessadores e os espaços nas linhas de tempo entre esses blocos representam
os tempos de execução de instruções do programa de restauração em paralelo que
funcionam de forma independente dos outros processadores.

Figura 3.33: Zoom da linha de tempo, mostrando a execução em paralelo da primeira

iteração do laço principal da segunda versão paralela do programa de restauração de

imagens empregando Jacobi. Os blocos em destaque representam, respectivamente, os

tempos de comunicação gastos com as funções MPI Recv() e MPI Allreduce().

Quanto maiores forem esses blocos, maiores serão os tempos de espera (idle-
time) por comunicação e, consequentemente, maiores serão os tempos de execução
do programa. Por outro lado, quanto menores forem os blocos, mais rápida será a
execução do programa em paralelo.

Para se ter uma idéia de proporção, as duas janelas menores na Figura 3.33
(Drawable Info Box) mostram em detalhes os tempos gastos (duration) pelo processador-
0 na execução das funçõesMPI Recv() (16,85405ms) eMPI Allreduce() (16,96181ms)
- a primeira função é responsável pelo recebimento (receive) de um bloco de dados
e a segunda pelo cálculo do mı́nimo do funcional Q, Equação 2.2.4, distribúıdo a
todas as unidades de processamento e que é usado como critério para escolha da
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imagem recém-processada como solução do problema de restauração.

Analisando-se detalhadamente as Figuras 3.32 e 3.33, observa-se, pelos tama-
nhos dos blocos de comunicação, que um tempo muito grande (latência) ocorre
do ińıcio ao fim de cada bloco. Isso eleva os tempos de espera (idle-time) que
consomem uma boa parcela do tempo de execução do programa em paralelo, di-
minuindo o seu desempenho. Ke et al. [28] investigaram esse problema e, como
solução, propuseram uma técnica em que a latência de comunicação poderia ser
reduzida através do envio antecipado de pedidos de recebimento de mensagens
(message prefetching) ao remetente (sender) antes mesmo deles terem sido efeti-
vamente enviados (send).

A biblioteca MPI fornece um bom conjunto de operações para comunicação
ponto a ponto, comunicações coletivas e operações sincronizadas. A operação bá-
sica de recebimento de dados (receive) do MPI é feita através da funçãoMPI Recv()
e de envio através da função MPI Send(). A chamada da função MPI Recv() é um
processo bloqueante. Ou seja, isso significa que, quando uma função bloqueante é
chamada, ela só retorna o controle da execução do programa ao local de chamada
quando toda a mensagem tiver sido recebida. Para contornar essa situação, o
MPI incluiu em sua biblioteca uma outra função de recebimento não bloqueante,
o MPI Irecv(), que retorna imediatamente logo após a sua chamada, tendo ou não
completado o recebimento da mensagem. Quando a mensagem (os dados) for real-
mente necessária, faz-se então uma chamada da função MPI Wait() (bloqueante)
que irá aguardar até que a mensagem enviada tenha sido totalmente recebida.
Isso permite que se inclua alguma programação entre as chamadas MPI Irecv()
e MPI Wait() de modo que algumas instruções possam ser executadas em para-
lelo, enquanto a mensagem não chega, substituindo, desse modo, tempos de espera
por comunicação (idle-time) por tempos de processamento, eliminando parte da
latência.

Na Figura 3.34, é ilustrada uma comparação entre o método convencional de
envio/recebimento e a técnica de envio antecipado de pedido de recebimento de
mensagens (message prefetching). O padrão vertical representa a fase de computa-
ção normal, a horizontal a fase de comunicação mais o tempo de espera (idle-time
- parte escura) e a diagonal a sobreposição das fases de comunicação e computa-
ção. Enquanto uma mensagem bloqueante é feita (MPI Recv() ou MPI Wait())
no método tradicional (normal), a implementação usando message prefetching an-
tecipa o processo de recebimento fazendo uma chamada não-bloqueante à função
MPI Irecv(), que reserva a área de memória necessária para receber os dados que
ainda serão enviados pela função MPI Send() e, depois, libera o processador para
que este execute outras instruções em paralelo. Quando a função MPI Send() é fi-
nalmente feita pelo remetente (sender), uma comunicação mais rápida é feita, uma
vez que parte do processo de comunicação já havia sido feito antecipadamente no
destinatário (receiver), quando este fez uma chamada à função MPI Irecv(). As-
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sim, conforme ilustrado na Figura 3.34, a técnica tem o potencial para esconder
parte da latência da comunicação, melhorarando o desempenho do programa pa-
ralelo [28].
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MPI_Wait

Message
Prefetch MPI_Irecv/
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MPI_Send

Retorno
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Tempo
salvo
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(a) Caso normal (b) Message prefetching

Figura 3.34: Comparação entre (a) uma comunicação paralela normal e outra (b) em-

pregando message prefetching [28].

O emprego da técnica message prefetching na segunda estratégia paralela mo-
difica os passos (2b) e (10), apresentados na Seção 3.4.2, em razão do emprego do
Jacobi simplificado. Com o message prefetching, esses passos são agora redefinidos
e passam a ser descritos da seguinte maneira:

(2b) Executam-se requisições antecipadas de recebimento (message prefetching)
das áreas S0 e S1 da partição Y −BX às unidades de processamento vizinhas
acima e abaixo, respectivamente. A seguir, calcula-se a área-A da partição
Y −BX, faltando apenas o cálculo deste termo nas áreas de sobreposição, S0
e S1. Estas áreas serão obtidas através de chamadas à função MPI WAIT()
feitas posteriormente no passo (4a), conforme descrito na Seção 3.4.2.

(10) Executam-se requisições antecipadas de recebimento (message prefetching)
da área S0 e S1 da partição Xt+1 às unidades de processamento vizinhas
acima e abaixo, respectivamente.

Na Figura 3.35, é ilustrado o log de execução da nova versão paralela do pro-
grama de restauração empregando Jacobi simplificado mais a técnica message pre-
fetching, usando um equipamento Dell Precision Workstation T7400, com dois
processadores IntelrXeonrQuad-Core E5405 2 GHz, 2X6 MB L2 cache, 1333
MHz FSB - num total de oito unidades de processamento. Nota-se claramente na
figura que houve uma redução significativa no tamanho dos blocos de comunica-
ção. Comparando-se com a Figura 3.32 percebe-se uma redução substancial nos
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tempos de comunicação e no tempo de execução do programa paralelo. Sem a
aplicação da técnica, a versão do programa paralelo levou em torno de 1,35s para
fazer uma restauração de uma imagem de 256× 256 pixels, empregando 20 itera-
ções e dimB = 2N + 1 = 21. Com a aplicação do message prefetching, o mesmo
programa gastou aproximadamente 0,70s para fazer a mesma restauração. Isso
representa um ganho de velocidade de processamento da ordem de 48,2% com o
uso do message prefetching (Figura 3.36).

Figura 3.35: Linha de tempo da execução da segunda versão paralela do programa

paralelo de restauração de imagens, usando Jacobi e message prefetching.

Na Figura 3.37, é mostrado o detalhamento do processo de comunicação que
ocorre na primeira iteração do laço principal da segunda versão paralela do pro-
grama de restauração em paralelo ilustrado na Figura 3.35. Comparando-se com a
Figura 3.33, pode-se notar que, com a aplicação da técnica message prefetching, os
blocos de comunicação são menores e, portanto, mais rápidos. Uma chamada à fun-
çãoMPI WAIT(), por exemplo, levou 0,52595ms, enquanto que à MPI Allreduce()
levou 0,58603ms. Outra chamada à função MPI Irecv() foi tão rápida (5,9046µs)
que quase não se nota a presença da mesma no gráfico.

Na Figuras 3.38 e 3.39, são apresentados alguns gráficos dos tempos de pro-
cessamento dos testes feitos anteriormente (Figuras 3.30 e 3.31), incluindo-se aqui
os tempos da segunda versão paralela do programa de restauração empregando
Jacobi mais a técnica message prefetching.
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Figura 3.36: Comparação entre os tempos de execução da segunda versão do programa

paralelo de restauração sem aplicar a técnica message prefetching (a) e com a aplicação

dela (b).
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Figura 3.37: Zoom da linha de tempo, mostrando a execução em paralelo da primeira

iteração do laço principal da nova versão paralela do programa de restauração de imagens

usando Jacobi mais a técnica message prefetching.
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Figura 3.38: Tempos de processamento gastos na restauração de uma imagem de di-

mensão 256 × 256 pixels, usando os programas: serial, primeira versão paralela e segunda

versão usando Gauss-Seidel, Jacobi e Jacobi+message prefetching, para um total de 100

iterações e dimB = 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}.
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Figura 3.39: Tempos de processamento gastos na restauração de uma imagem de di-

mensão 512 × 512 pixels, usando os programas: serial, primeira versão paralela e segunda

versão usando Gauss-Seidel, Jacobi e Jacobi+message prefetching, para um total de 100

iterações e dimB = 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}.



Caṕıtulo 4

Métricas de Avaliação

4.1 Medidas de desempenho computacional

4.1.1 Tempo de execução

Em termos gerais, o tempo de execução serial (Ts) é compreendido como o tempo
decorrido do ińıcio até o término da execução de um programa em um computador
sequencial. Porém, dada a existência de arquiteturas paralelas, a definição de
tempo serial pode ser estendida como sendo o tempo obtido em um computador
onde cada instrução de um programa precisa ser conclúıda primeiro, antes da
próxima instrução ser iniciada, sequencialmente, usando apenas uma unidade de
processamento.

Deste modo, o tempo de execução de um programa em paralelo (Tp) é compre-
endido como sendo o tempo decorrido do ińıcio em que o programa é carregado
até o momento em que o último processador termina a sua execução.

Apesar de ser uma medida extremamente simples, o tempo de execução nem
sempre é a métrica mais conveniente para se avaliar o desempenho de programas
paralelos. Como os tempos de execução podem variar de acordo com diversas
condições (o tamanho do problema a ser resolvido, volume de dados, velocidade
do processador, velocidade de barramento, etc.), eles precisam ser normalizados, de
modo que as diferentes dimensões do problema possam ser comparadas e avaliadas
com relação a sua eficiência [18].

Portanto, quando se discute a análise de desempenho computacional de pro-
gramas paralelos, não nos preocupamos apenas com o tempo de execução, frequen-
temente estamos mais interessamos em saber o quanto estamos ganhando com a
paralelização de uma dada aplicação em relação à sua implementação sequencial
e, para isso, faz-se necessário o emprego de outras medidas que determinem e
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quantifiquem os seus rendimentos. Dentre essas medidas, as mais comuns são: a)
aceleração, b) custo e c) eficiência.

4.1.2 Aceleração (Speed-up)

A aceleração é uma medida que expressa a melhoria de desempenho de um pro-
grama quando é feita alguma modificação no hardware/software ou quando se
aplica alguma técnica computacional diferente e/ou otimizada em sua implemen-
tação. Essa medida faz referência a quanto um algoritmo paralelo é mais rápido
que o seu correspondente serial.

Sendo assim, define-se a aceleração como sendo a relação dos tempos obti-
dos por um mesmo programa antes e depois de alguma modificação, realizando
o mesmo trabalho computacional sobre um mesmo conjunto de dados. Quando
essa melhoria é dada somente em função do aumento do número de unidades de
processamento, normalmente a aceleração é calculada da seguinte forma (1o caso):

Sp =
Tp(Vd, 1)

Tp(Vd, np)
(4.1.1)

onde SP é a aceleração (speedup), Tp(Vd, 1) e Tp(Vd, np) são os tempos de pro-
cessamento de um programa em paralelo, realizando um trabalho computacional
sobre um mesmo volume de dados Vd, empregando, respectivamente, 1 e np pro-
cessadores.

O valor obtido com a Equação 4.1.1 é também conhecido como aceleração
relativa (relative speedup), pois ele é definido em função do tempo de execução
do programa paralelo usando apenas um processador. Esse valor é útil quando
se está analisando a escalabilidade de um algoritmo em paralelo. Entretanto, a
aceleração relativa nem sempre é muito bem aceita na literatura, visto que os
seus valores podem ser disfarçados, mascarando um “aumento” da aceleração [47].
Tome-se o caso em que um algoritmo paralelo seja otimizado para um número
espećıfico de processadores: oito, por exemplo. É óbvio que o desempenho do
programa usando oito processadores sempre apresentará um desempenho melhor
do que quando se emprega um processador apenas. Assim, de modo a evitar uma
indicação inadequada de aceleração, o cálculo da Equação 4.1.1 é modificado para
(2o caso):

S
′

p =
Ts(Vd)

Tp(Vd, np)
(4.1.2)

onde S
′

p é a aceleração absoluta (absolute speedup), calculada usando o tempo de
processamento Ts(Vd) obtido com um programa serial otimizado e que empregue o
melhor algoritmo serial, e Tp(Vd, np) o tempo alcançado com o programa paralelo,
usando np processadores. Em muitos casos, esse “melhor” algoritmo deverá ser o
algoritmo serial mais rápido.
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4.1.3 Custo

O custo de um programa serial (Cs) é basicamente o tempo de execução que se
gasta para resolver um dado problema, usando apenas um único processador e
empregando o algoritmo serial mais rápido conhecido. Para programas paralelos,
o custo (work ou processor-time product) é definido como sendo o produto do tempo
de execução em paralelo e o número de processadores.

Cp = Tp × np (4.1.3)

onde Cp é o custo de um sistema em paralelo, Tp o tempo de execução do programa
em paralelo (conforme definido na Seção 4.1.1) e np o número de processadores.

4.1.4 Eficiência

A eficiência representa uma fração do tempo de execução que os processadores gas-
tam para realizar o seu trabalho e fornece uma medida conveniente para se avaliar
a qualidade em termos de rendimento dos programas em paralelo, independente do
tamanho do problema abordado. O cálculo da eficiência de um programa paralelo
pode ser feito, empregando-se as seguintes equações:

(a) para o primeiro caso, Equação 4.1.1, ou eficiência relativa:

E
′

p =
Sp

np
(4.1.4)

(b) para o segundo caso, Equação 4.1.2, ou eficiência absoluta:

E
′

p =
S

′

p

np
(4.1.5)

A eficiência (relativa) de um sistema paralelo também pode ser expressa tam-
bém em função da razão:

E
′

p = O

(
Cs

Cp

)
(4.1.6)

onde O(·) é a a notação de análise assintótica, também conhecida como notação
“grande-O” (big-O notation).

Se o custo de um algoritmo é O(Cs), isso significa que o algoritmo pode ser
convertido em sistema serial com tempo de execução igual a O(Cs). Caso o algo-
ritmo paralelo leve o mesmo tempo (O(Cs)) para resolver o mesmo problema em
paralelo, ele é dito ser custo-ótimo (cost-optimal), uma vez que a sua eficiência é
igual a 1 ou O(1) [31].
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4.2 Medidas de avaliação de resultados e da qua-
lidade das imagens

Em processamento de imagens (restauração, compressão, realce, etc.), a existência
de métricas que permitam a atribuição de um valor que expresse a qualidade
de uma imagem é de grande importância. Essas medidas são, de modo geral,
usadas tanto para determinar a extensão ou a grandeza da diferença entre duas
imagens quanto para se avaliar o desempenho, a eficácia e/ou a validação de um
algoritmo computacional. Por exemplo, uma imagem distorcida e uma imagem
restaurada por um processo de restauração qualquer podem ser comparadas com a
imagem original para determinar a eficácia do método empregado, da mesma forma
que os resultados produzidos pelo processo de restauração podem ser utilizados
e comparados com os de outros métodos, de modo a se determinar qual deles
apresenta o melhor resultado. Geralmente, o método mais empregado e discutido
na literatura tem sido o erro médio quadrático [61].

4.2.1 Erro Quadrático Médio - MSE (Mean Square Error)

O MSE consiste num valor simples, resultante do somatório dos quadrados das
diferenças pontuais das intensidades em escala de cinza dos pontos (pixels) de
cada imagem, dado pela seguinte equação:

MSE =

m∑
i=1

n∑
j=1

[f(i, j)− f̃(i, j)]2

m× n
(4.2.7)

onde f(i, j) representa a intensidade do ponto (pixel) de coordenada (i, j) da ima-
gem original/referência de dimensão m× n e f̃(i, j) a intensidade do ponto de
mesma coordenada em uma outra imagem que se está comparando.

Além do MSE, outras medidas similares podem ou costumam ser empregadas
na análise de imagens [4], tais como:

(a) Erro Médio Normalizado - NME (Normalized Mean Error)

NME =

(
m∑
i=1

n∑
j=1

|f(i, j)− f̃(i, j)|

)

(
m∑
i=1

n∑
j=1

|f(i, j)|

) (4.2.8)

(b) Raiz do Erro Quadrático Médio Normalizado - NRMSE (Normalized Root
Mean Square Error)
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NRMSE =

(
m∑
i=1

n∑
j=1

[f(i, j)− f̃(i, j)]2

)

√√√√
(

m∑
i=1

n∑
j=1

[f(i, j)− f̄ ]2

) (4.2.9)

onde f̄ é a média aritmética das intensidades da imagem original f(i, j).
Uma ampla relação e uma classificação das medidas de qualidade que aparecem

na literatura podem ser encontras em [15] e em [41]. No trabalho de dissertação de
Romualdo [45], alguns indicadores de desempenho para o algoritmo de restauração
de imagens foram usados e avaliados por um grupo de 50 pessoas com o objetivo
de investigar e determinar qual deles se aproximava mais das avaliações feitas pelos
avaliadores.

4.2.2 Erro Quadrático Médio Relativo - %MSE

Nos casos em que a imagem original f(i, j) é conhecida, pode-se calcular também
o erro médio quadrático relativo (%MSE) das restaurações, de modo a obter um
valor normalizado em relação ao MSE da imagem modificada f̃(i, j) [11],

%MSE =
MSEimagem restaurada

MSEimagem modificada

(4.2.10)

onde MSEimagem modificada é o valor do MSE da imagem original modificada arti-
ficialmente, por exemplo, pelo processo descrito na Seção 2.7, ou por qualquer outra
técnica/ferramenta de processamento digital de imagem, e MSEimagem restaurada

é o valor do MSE dessa mesma imagem modificada após ser restaurada pelo pro-
cesso de restauração descrito na Seção 2.4.

Essa informação é extremamente útil, pois ela nos dá uma medida do ganho
da restauração com base no MSE. Quanto menor for o valor do %MSE, melhor
esse ganho.

4.2.3 Erro Médio Absoluto - MAE (Mean Absolute Error)

O MAE é o valor resultante do somatório das diferenças absolutas pontuais das
intensidades em escala de cinza de cada ponto (pixel) de duas imagens (p.ex.
original e distorcida) dividido pelo total de pontos de cada imagem, dado pela
seguinte equação:

MAE =

m∑
i=1

n∑
j=1

|f(i, j)− f̃(i, j)|

m× n
(4.2.11)
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onde f(i, j) representa a intensidade do ponto (pixel) de coordenada (i, j) da ima-
gem original (ou uma imagem de referência) de dimensão m× n e f̃(i, j) a in-
tensidade do ponto de mesma coordenada em uma outra imagem a qual se quer
comparar (p.ex. uma imagem resultante de um processo de restauração).

Quanto menor essa medida, mais a imagem que se está comparando (f̃) se
aproxima da original f .

4.2.4 Relação Sinal-Rúıdo - SNR (Signal to Noise Ratio)

SNR = 10 log10




m∑
i=1

n∑
j=1

[f(i, j)]2

m∑
i=1

n∑
j=1

[f(i, j)− f̃(i, j)]2


 (4.2.12)

onde f(i, j) representa a intensidade do ponto (pixel) de coordenada (i, j) da
imagem original/referência de dimensão m× n, f̃(i, j) a intensidade do ponto de
mesma coordenada em uma outra imagem a qual se quer comparar.

4.2.5 Relação Sinal-Rúıdo de Pico - PSNR (Peak Signal to

Noise Ratio)

PSNR = 10 log10
L2
max

MSE
(4.2.13)

onde Lmax é o valor máximo de intensidade de cinza (tipicamente, Lmax = 255) e
MSE é o erro médio quadrático.

A métrica PSNR é expressa em decibel (dB) e quanto maior for o valor dessa
métrica, mais a imagem que se está comparado se aproxima da original.

4.2.6 Relação Sinal-Rúıdo de Borramento - BSNR (Blurred

Signal-to-Noise Ratio)

BSNR = 10 log10

(
σ2
BX

σ2
η

)
(4.2.14)

onde σ2
η é a variância do rúıdo aditivo e σ2

BX é a variância do borramento, sem o
rúıdo, dado por [3]

σ2
BX =

1

(M − 1)2

M∑

i,j=0

[g(i, j)− E{g}]2
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onde g(i, j) = y(i, j)− η(i, j) na Equação 2.1.1 e E{g} representa o valor esperado,
ou a média, de g.

4.2.7 Erro Quadrático Médio Ponderado pela Informação -
IWMSE (Information Weighted Mean Square Error)

Métodos estat́ısticos × Métodos heuŕısticos

Normalmente, os métodos convencionais para avaliação da qualidade de imagens
têm como base critérios objetivos obtidos essencialmente por meio de métricas
apoiadas em erros estat́ısticos, tais com: MSE, NME, NRMSE, entre outros. En-
tretanto, os resultados obtidos através desses métodos (objetivos) diferem bastante
de critérios subjetivos que tenham como base caracteŕısticas do sistema visual hu-
mano (HVS - Human Visual System) [34], por exemplo.

Tompa et al. [56] afirmam que o MSE, assim como outros métodos convencio-
nais, geralmente falha ao fornecer uma medida das diferenças que não representam
corretamente o ńıvel de qualidade observada entre duas imagens. Eles explicam
que isso decorre em muitos casos, principalmente, pelo fato do MSE atribuir um
mesmo peso às diferenças em todos os pontos da imagem. Porém, ao se analisar
uma imagem, percebe-se que nem todos os pontos são igualmente importantes. Ou
seja, nem todos os pontos em uma imagem possuem o mesmo peso para um obser-
vador humano. Diferenças percept́ıveis em regiões mais importantes da imagem
irão produzir um efeito negativo muito maior do que aquelas (diferenças) encon-
tradas em outras áreas como o fundo, por exemplo. Para um observador humano
é importante que a medida de avaliação corresponda a um critério subjetivo de
comparação e expresse a qualidade visual percebida.

Apesar da complexidade do sistema visual humano, à medida que os modelos
visuais vão sendo introduzidos nos métodos de avaliação objetivos, o relaciona-
mento entre os métodos objetivos e subjetivos vão se aperfeiçoando e os resul-
tados de avaliação tendem a melhorar, alcançando uma melhor correlação com a
resposta dos observadores humanos [16]. Atualmente, muitos trabalhos em diver-
sas áreas do conhecimento têm dado uma maior ênfase aos métodos que se baseiam
no sistema visual humano. Trabalhos em visão computacional e de compressão de
imagens, por exemplo, têm aceitado as novas abordagens de avaliação, baseadas
na percepção/visão humana, como sendo superiores às abordagens convencionais
[13].

Medidas de energia de interesse local

Apesar do sistema visual humano ser extremamente seletivo, verificou-se que as
áreas de uma imagem que recebem uma maior atenção (interesse visual) são aque-
las que contêm alguma caracteŕıstica espećıfica, tal como, por exemplo, uma cur-
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vatura elevada, um alto contraste, linhas e bordas, a ocorrência de algum aspecto
inesperado, etc. Assim, tomando-se como base alguma dessas peculiaridades, o
ńıvel de interesse visual local pode ser medido. Dentre vários aspectos posśıveis
(Figura 4.1), alguns foram identificados e apresentados por Topper [57] e Topper
e Jernigan [58]: (a) o valor do pixel em uma escala de cinza (intensidade); (b)
variância local (contraste); (c) magnitude de borda, obtida com um operador de
detecção de bordas qualquer (gradiente, Sobel, Canny, etc.) [21, 41], etc.

Entretanto, essas medidas de energia, por si só, não são capazes de ponderar
diretamente as diferenças tal como se tem teorizado a respeito do ńıvel de interesse
visual, pois o sistema visual humano seleciona a porção do est́ımulo visual (ou
energia) que é menos esperado ou, em termos estat́ısticos, aquilo que é menos
provável [33].

(a) (b)
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Figura 4.1: Medidas de energia de interesse local: (a) intensidade (escala de cinza) e (b)

magnitude de borda (imagem gradiente obtida pela utilização do operador de detecção

de bordas de Sobel).

Mapa de informações

Em alguns trabalhos [56, 58, 62] é mostrada a existência de uma relação direta de
proporcionalidade entre a medida de informação, também conhecida como auto-
informação (Shannon’s self-information) [48], e o ńıvel de interesse visual humano
com relação às diferentes áreas em uma imagem. Isso foi feito através de experi-
mentos em que se fez o mapeamento das áreas de interesse visual em uma imagem
a partir do acompanhamento dos movimentos dos olhos das pessoas quando elas
observam essa imagem e, a partir disso, verificou-se que a as áreas de maior fixação
eram justamente as áreas da imagem que continham os maiores valores de infor-
mação. Assim, ao invés de usar as intensidades de energia da imagem diretamente
para se ponderar as diferenças entre as imagens, no seu lugar, usa-se a medida de
informação calculada com base em uma das medidas de energia de interesse local.
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Primeiramente, escolhe-se uma das medidas de energia local e, com base nela,
constrói-se um mapa de energias En. A Figura 4.1 ilustra e exemplifica dois desses
mapas: (a) escala de cinza e (b) magnitude de borda.

Escolhendo-se, por exemplo, o valor da intensidade do pixel (escala de cinza)
como medida de energia de interesse local, o cálculo da medida de informação
baseia-se num esquema probabiĺıstico dado por

P (e) =
ne

Nt

(4.2.15)

onde Pe é a probabilidade de ocorrência de um dado evento e (p.ex. valor de
cinza), ne = Hn(e) e Nt o número total de pontos da imagem. Sendo que Hn,
também conhecido como histograma, representa um vetor com L elementos, Hn(e)
representa o número de vezes que o valor e aparece no mapa de energias e L o
número total de eventos e que ocorrem na medida de energia local escolhida.
Tomando-se a escala de cinza como medida de energia local, por exemplo, tem-se
que L = 256, que corresponde ao número total de ńıveis de cinza que uma imagem
digital monocromática pode ter.

Como o ńıvel de interesse visual aumenta à medida que a probabilidade de
ocorrência de um dado evento diminui, a relação entre os diferentes eventos e a
informação contida em cada um deles é dada da seguinte forma:

Isi(e) = log
1

P (e)
(4.2.16)

onde Isi(e) é a medida de informação (ou auto-informação) de um dado evento e.

Esta medida (auto-informação) fornece um valor não-negativo que representa
a quantidade de informação contida em um evento e ele pode ser definido não
somente em função dos valores em cada pixel (intensidade), mas também em função
de qualquer uma das medidas de energia local citadas anteriormente (escala de
cinza, magnitude de borda, variância local, etc.).

Assim, através das medidas de informação obtidas pela Equação 4.2.16, constrói-
se um mapeamento da imagem, substituindo-se cada um dos valores associados ao
evento e pela sua respectiva medida de informação. Esse mapeamento é referido
como mapa de informações, uma vez que mostra a localização e a quantidade de
informação contida numa imagem, com

Imap(i, j) = Isi(En(i, j)) (4.2.17)

onde Imap(i, j) é o mapa de informações, En o mapa de energias da imagem que
está sendo mapeada, Isi(·) é a medida de informação para um dado evento e (i, j)
as coordenadas da imagem.
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Erro Quadrático Médio da Informação - IMSE (Information

Mean Square Error)

Tompa et al. [56] descrevem um novo método inspirado na percepção humana,
o IMSE (Information Mean Square Error), em substituição aos métodos conven-
cionais. Essa nova medida tem as diferenças ponderadas com base no mapa de
informações de cada imagem, de modo a garantir que os elementos percept́ıveis
(pontos da imagem com valores maiores de informação e de maior interesse visual)
tenham pesos maiores que os demais elementos da imagem.

IMSE =
1

Nt

m∑

i=1

n∑

j=1

[
f(i, j)Ifmap(i, j)− f̃(i, j)I f̃map(i, j)

]2
(4.2.18)

onde f(i, j) representa a intensidade no ponto de coordenada (i, j) de uma imagem
(original ou de referência) com dimensão m× n, f̃(i, j) a intensidade no ponto de
mesma coordenada de uma imagem distorcida ou resultante de um processo de
restauração, por exemplo, Nt = m× n o número total de pontos (pixels) de cada

uma destas imagens, e Ifmap(i, j) e I f̃map(i, j) são, respectivamente, os mapas de
informação das imagens original (ou de referência) e distorcida.

A parte mais importante do uso do IMSE consiste em selecionar uma medida
de energia apropriada para se avaliar as diferenças visuais percept́ıveis entre as
duas imagens. Em seu artigo, Tompa et al. [56] deixa em aberto qual medida deve
ser empregada e afirmam que essa escolha depende da imagem que se está sendo
trabalhada e do método de distorção aplicado.

Porém, analisando-se um pouco mais a fórmula de cálculo do IMSE, Equação
4.2.18, percebe-se que existem alguns problemas com relação à forma como o
cálculo das diferenças é feita neste método:

(a) Diferenças onde existem semelhanças nas imagens: mesmo que as intensi-
dades dos pontos sejam iguais (f(i, j)− f̃(i, j) = 0 ) nas duas imagens, eles
poderão apresentar “diferenças” consideráveis no IMSE caso exista alguma

diferença em seus mapeamentos naquele ponto (Ifmap(i, j)− I f̃map(i, j) 6= 0).
Isso não faz sentido, pois se as intensidades são iguais (percept́ıveis ou não),
então não existe diferença entre elas. Para esses casos, a diferença deveria
ser zero.

(b) Falsa igualdade para imagens monocromáticas diferentes: tomando-se, por
exemplo, uma imagem totalmente branca (W = {Wij = 255}) e a outra to-
talmente preta (P = {Pij = 0}), tem-se que as medidas de informação para
ambas as cores, branca na primeira imagem e preta na segunda, são iguais
a zero (IWsi (255) = IPsi(0) = 0), uma vez que as probabilidades de cada uma
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delas em cada uma das imagens é igual a 1. Disso resulta que, para ima-
gens monocromáticas diferentes, o IMSE será igual a zero, indicando que as
“imagens são iguais” quando elas na verdade não são.

Erro Quadrático Médio Ponderado pela Informação - IWMSE
(Information Weighted Mean Square Error)

Para resolver os problemas descritos acima, é proposta uma alteração no cálculo do
IMSE, Equação 4.2.18, de forma a criar um novo método de cálculo das diferenças
baseado nas medidas de informação, corrigindo as deficiências do IMSE. Isso leva
a uma nova medida aqui denominada “Erro Médio Quadrático Ponderado pela
Informação”ou simplesmente IWMSE (Information Weighted Mean Square Error)
[54], dada por

IWMSE =
1

Nt

m∑

i=1

n∑

j=1

(1 + Iff̃map(i, j))[f(i, j)− f̃(i, j)]2 (4.2.19)

onde Iff̃map(i, j) = max(Ifmap(i, j), I
f̃
map(i, j)) é o valor máximo dos mapas de infor-

mação das imagens original e distorcida na coordenada (i, j).
Na Equação 4.2.19, verifica-se que os pontos iguais (percept́ıveis ou não) nada

acrescentam à medida uma vez que a diferença entre eles resulta em zero. Ou seja,
as diferenças ocorrem somente onde não existem semelhanças.

O valor do mapeamento aplicado é dado em função do valor máximo dos ma-
pas de informação das imagens original e distorcida de modo a refletir o ńıvel de
interesse máximo em cada um dos pontos em ambas as imagens. O peso é en-
tão calculado com base neste valor acrescido de 1 de modo a evitar que imagens
monocromáticas diferentes resultem em uma falsa igualdade. Para esses casos, o

valor calculado do IWMSE será igual ao do MSE visto que para Iff̃map(i, j) = 0 a
equação do IWMSE, Equação 4.2.19, se iguala ao MSE, Equação 4.2.7.

Na Figura 4.2 é apresentado o fluxograma do processo de construção do mapa
de informações utilizado no cálculo do IWMSE que é implementado da forma
descrita a seguir:

(1) Filtram-se as imagens original e distorcida usando um operador ponto ex-
ponencial, Equação 4.2.20, de modo a reduzir a sensibilidade do algoritmo
a pequenas variações que por acaso existam nas regiões escuras da imagem
[56];

f̆ij = d(bfij − 1), (4.2.20)

onde b é uma base qualquer (normalmente, utiliza-se b = 2), fij e f̆ij são respecti-
vamente os valores dos pontos de coordenadas (i, j) das imagens original e filtrada
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e d é um fator de correção de escala, escolhido de modo que o valor de maior
magnitude em f̆ seja 255, dado por

d =
255

log(1 + |R|)
(4.2.21)

onde R é o valor de maior magnitude em f .

(2) Usando-se uma das medidas de energia local e (escolhida a priori), constrõem-

se os mapas de energias Enf e Enf̃ das imagens filtradas em (1);

(3) A partir desses mapas (2), constrõem-se os seus respectivos histogramas nf
e

e nf̃
e ;

(4) Para cada um dos histogramas do passo (3), calculam-se as funções de den-
sidade de probabilidade Pf (e) e Pf̃ (e), Equação 4.2.15;

(5) Calculam-se as medidas de informação Ifsi(e) e I
f̃
si(e) de cada um dos eventos

e, Equação 4.2.16 e, finalmente,

(6) Constroem-se os mapas de informações, substituindo-se os valores associados
ao evento e na medida de energia (2) pela sua medida de informação (5), para
serem usados no cálculo do IWMSE, Equação 4.2.19.

fi,j Enf ne P( )e

Imap

Medida de
energia localFiltro

Histo-
grama

Probabi-
lidade

log (1/P (e))f

Mapa de
informações

1 2 3 4

6

I ( )si e

5
Medidas de
informação

fi,j
f

f

f

f

Figura 4.2: Fluxograma do processo de construção do mapa de informações da imagem

fij usado no cálculo do IWMSE.

Na Figura 4.3 é mostrado um exemplo onde as diferenças entre as imagens bor-
rada e restaurada pudessem ser notadamente percebidas e a indicação da qualidade
da restauração pelo MSE falha.
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Na Tabela 4.1 são apresentados os resultados obtidos com as medidas MSE
e IWMSE aplicadas ao exemplo-teste (Figura 4.3). As medidas de energia local
usadas nos cálculos do IWMSE foram: a) escala de cinza (/G), b) magnitude de
borda (/S) e variância local (/V). Pode-se observar que o MSE das duas imagens
com relação à imagem original Figura 4.3(a) são praticamente iguais, nos indu-
zindo erroneamente a achar que ambas imagens (distorciada e restaurada) são
qualitativamente equivalentes. O IWMSE, por outro lado, por se basear em cri-
térios subjetivos do sistema visual humano, aponta corretamente para a imagem
restaurada (Figura 4.3c) como sendo visualmente melhor do que a imagem borrada
(Figura 4.3b).
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IWMSE
Imagens MSE IWMSE/G IWMSE/S IWMSE/V
Distorcida 773,62 7568,5 820,1 791,5
Restaurada 773,60 6403,9 137,3 622,5
Legenda - Medidas de energias locais: escala de cinza (G=Greyscale),

magnitude de borda (S=Sobel) e variância local (V).

Tabela 4.1: Diversas medidas de diferenças das imagens distorcida e restaurada em

relação à imagem original.

(a) (b) (c)

Figura 4.3: (a) Imagem original, (b) distorcida e (c) restaurada.



Caṕıtulo 5

Resultados Computacionais

5.1 Problemas de sobrecarga da primeira estraté-
gia paralela

Apesar da primeira versão paralela do programa de restauração ter alcançado
um tempo computacional menor do que aqueles obtidos com o programa serial
(Figura 5.1a) e mesmo havendo um aumento na velocidade de processamento (Fi-
gura 5.1b), detectou-se uma queda significativa na eficiência computacional dessa
primeira versão do programa paralelo. Essa eficiência diminúıa à medida que o
número de processadores aumentava (Figura 5.1c). Apesar da aceleração (speedup)
aumentar a cada processador adicionado ao ambiente de execução em paralelo, o
ganho relativo decáıa de forma considerável (Figura 5.1c) e os custos aumentavam
quase que linearmente em uma curva ascendente (Figura 5.1d). Os resultados
apresentados na Figura 5.1 foram obtidos empregando-se um cluster de oito mi-
crocomputadores com o processador AMD K6II de 450MHz, ligados em uma rede
de 100Mbps.

Normalmente, após a inclusão de novas unidades de processamento, depen-
dendo do problema, esse tipo de comportamento é esperado. O simples fato de
termos quantidades maiores de processadores e quantidades menores de dados,
por si só justificaria em parte essa queda no desempenho. Entretanto, a pequena
quantidade de processadores envolvidos, a alta taxa de queda na eficiência e o
custo muito alto chamaram a atenção para um outro problema nessa abordagem.

Assim, investigando-se melhor as causas desse problema, verificou-se que, ape-
sar dos blocos de dados distribúıdos serem cada vez menores, à medida que a
quantidade de processadores aumenta, o tamanho das partições aumenta significa-
tivamente e de forma desproporcional. Esse aumento se dá em razão do tamanho
das áreas de sobreposição, que permanece fixo apesar do número de processadores
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Figura 5.1: Gráficos de desempenho da primeira versão do programa paralelo de res-

tauração no processamento de uma imagem de dimensão 256× 256, usando os seguintes

parâmetros: dimB = 21, área de sobreposição (S0 e S1) igual a 21, maxIter=20, reali-

mentação, σ2 = 20, α = 0, 05, q = 1 e γ = 1.

aumentar.

Conforme ilustrado na Figura 5.2, para a restauração de uma imagem de
256× 256 pixels, por exemplo, usando uma área de sobreposição (S0 e S1) igual a
21 e oito processadores, tem-se um aumento na carga total de trabalho de mais de
114% em relação à mesma restauração empregando apenas um processador. Com
exceção do primeiro e último processadores que têm uma sobrecarga (overhead)
de 65,6%, as demais unidades de processamento (intermediárias) têm um aumento
de 131,3% no volume de dados em suas partições.

Esse aumento na quantidade de dados a ser processada é significativo e resulta
numa sobrecarga de trabalho adicional em cada processador, já que cada um deles
processa uma mesma área de imagem (duplo processamento), sobrecarregando o
processo de restauração em paralelo como um todo e reduzindo de forma inde-
sejável a eficiência computacional dessa estratégia. Quanto maior o número de
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np=1 np=2 np=4 np=8

256x256

(128+21)x256

(64+21)x256

(64+42)x256

(32+21)x256

(32+42)x256

(128+21)x256 (64+42)x256

(64+21)x256

(32+21)x256

(32+42)x256

(32+42)x256

(32+42)x256

(32+42)x256

(32+42)x256

65536

76288

97792

140800

+16,41%

+49,22%

+114,84%

Número de
processadores

Dimensão
da partição

com overlap

Número total
de pixels

Overhead total

Legenda

Overhead
da partição

+16,41%

+16,41%

+32,81%

+65,6%

+32,81%

+32,81%

+65,6%

+131,3%

+65,6%

+131,3%

+131,3%

+131,3%

+131,3%

+131,3%

Figura 5.2: Aumento no volume dos dados processados (overhead) que ocorre na pri-

meira versão paralela à medida que se aumenta o número de processadores na restauração

de uma imagem de dimensão 256× 256, com uma área de sobreposição (S0 e S1) igual a

21.

processadores envolvidos e quanto maior a área de sobreposição (S0 e S1), maiores
são as sobrecargas observadas nessa estratégia [52].

5.2 Resultados

Os resultados apresentados nesta Seção foram obtidos com o equipamento des-
crito a seguir: Dell Precision Workstation T7400, com dois processadores Intelr
Xeonr Quad-Core E5405 2 GHz, 2X6 MB L2 cache, 1333 MHz FSB - totalizando
oito unidades de processamento -, Memória de 4 GB DDR2 SDRAM 667MHz,
placa de v́ıdeo PCIe x16 nVidia Quadro FX570 256MB, 4 discos ŕıgidos de 300 GB
SAS (15.000 rpm) em RAID 5, placa de rede 10/100/1000 Gigabit Ethernet Bro-
adcom NetXtreme PCI Express, monitor 22 polegadas UltraSharpr 2208FPW
Widescreen, com dual boot: Windows Vistar Business SP1 (instalação original)
e o sistema operacional Ubuntu 4.24 (Linux 2.6.24-24 generic), instalado posterior-
mente. As aplicações serial e em paralelo foram todas elas executadas no ambiente
Linux usando os pacotes dos programas OpenMPI 1.2.5 e MPE 2-1.0.6p1.
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5.2.1 Metodologia de avaliação do desempenho computaci-
onal

Para se avaliar as estratégias de implementação paralelas do programa de restau-
ração e compará-las faz-se necessário estabelecer uma metodologia de avaliação
de maneira que os resultados obtidos reflitam de forma fiel e real as medidas de
desempenho alcançados com as referidas implementações na arquitetura usada.
Para tanto, alguns procedimentos e cuidados foram tomados:

(a) A avaliação do desempenho dos programas em paralelo teve como base de
comparação uma versão serial otimizada empregando Jacobi simplificado;

(b) Cada um dos tempos de execução apresentados nos gráficos foi obtido atra-
vés da média aritmética dos tempos alcançados em três execuções completas
dos programas de restauração: (i) serial; (ii) primeira versão paralela e; (iii)
segunda versão paralela empregando Jacobi simplificado mais message pre-
fetching, em uma mesma arquitetura de hardware, num total de 100 iterações
completas, aplicando-se os mesmos parâmetros de restauração;

(c) Na avaliação de desempenho foram empregadas cinco resoluções de ima-
gem diferentes: 128x128 (imagem pequena), 256x256, 512x512, 1024x1024 e
2048x2048 (imagem grande para um AFM). A primeira imagem (baixa reso-
lução) foi usada para se avaliar o comportamento dos programas na restaura-
ção para pequenos volumes de dados (p.ex. restauração de partes espećıficas
de uma imagem). A última imagem (alta resolução) foi usada para se ana-
lisar o comportamento dos programas na restauração para grandes volumes
de dados, uma vez que, à medida que os equipamentos (AFM) têm evolúıdo,
imagens com resoluções maiores tem sido produzidas. As demais resoluções
(intermediárias) foram usadas para se avaliar o comportamento dos progra-
mas à medida que as dimensões das imagens fossem aumentando;

(d) O esforço computacional exigido para se restaurar essas imagens e o vo-
lume de dados comunicado entre os processadores em paralelo foi variado,
empregando-se diferentes tamanhos do operador de borramento B: dimB
= 2N + 1 ∈ {3; 9; 21}. Quanto maior esse valor, maior é o esforço computa-
cional e o volume de dados comunicados entre os processadores;

(e) Por questões de comparabilidade entre os resultados obtidos com as duas ver-
sões do programa paralelo de restauração, na execução da primeira versão
paralela do programa de restauração empregou-se uma área de sobreposição
(S0 e S1) igual a N , cujo valor é obtido de dimB, estabelecido a priori, onde
N = dimB−1

2
, Equação 2.3.5. Esse valor representa o tamanho mı́nimo que
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deve ser usado para se minimizar o efeito-borda da primeira versão para-
lela e que é compat́ıvel com o tamanho da área de sobreposição (S0 e S1)
empregada na segunda versão paralela do programa de restauração.

5.2.2 Análise de desempenho computacional

Na Figura 5.3, são mostrados os gráficos das medidas de desempenho obtidas com
três implementações (serial, primeira e segunda versões paralelas) do algoritmo de
restauração no processamento de uma imagem com resolução de 128× 128 pixels.

Um menor número de processadores observado nos gráficos da Figura 5.3,
quando dimB = 21, ocorre em razão da quantidade de processadores (np) usada
na restauração de uma imagem em paralelo possuir um limite máximo, que varia
de acordo com o tamanho da imagem restaurada e a dimensão do operador de
borramento B (dimB), ambos conhecidos a priori. O tamanho de uma partição,
descontando-se as áreas sobreposição (S0 e S1), não pode ser inferior a (dimB),
para que não haja interposição das áreas S0 e S1 e para que exista pelo menos
uma linha de imagem na área-A que possa ser restaurada. Ou seja,

M + 1

np
> dimB ⇒ 1 ≤ np ≤ int

(
M + 1

np

)
(5.2.1)

onde (M + 1)× (M + 1) é a dimensão da imagem, np o número de processadores,
dimB = 2N + 1 a dimensão do operador de borramento B e int(M+1

np
) é o valor

resultante da divisão inteira de M + 1 por dimB.
Assim, da Equação 5.2.1 resulta que, para a restauração de imagens de dimen-

são 128 empregando dimB = 21, por exemplo, a quantidade de processadores em
paralelo não pode exceder o número máximo de seis unidades (np ≤ 6).

Analisando-se os gráficos de desempenho dos programas paralelos, observa-
se que ambas as estratégias paralelas não são muito eficientes no tratamento de
imagens de resoluções pequenas (128× 128 ou menores), usando mais de um pro-
cessador. Esse comportamento é esperado, visto que a aplicação da computação
paralela só se justifica nos casos onde há um processamento intenso e/ou um vo-
lume de dados grande para ser processado que compense os tempos gastos com
as sobrecargas (overheads) do processamento em paralelo e que, ainda assim, pro-
duza algum ganho no tempo de execução e faça uma melhor aplicação dos recursos
computacionais.

Na Figura 5.4, são mostrados os gráficos das medidas de desempenho obtidas
com a restauração de uma imagem com resolução de 256× 256 pixels.

Comparando-se os gráficos das medidas de desempenho das Figuras 5.3 a 5.7,
observa-se que a segunda versão paralela do programa de restauração apresenta
um melhor rendimento no processamento de imagens com resolução maiores ou
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Figura 5.3: Gráficos de medidas de desempenho obtidas com restaurações de uma ima-

gem de 128 × 128 pixels.

quando o processo de restauração demanda um esforço computacional maior como,
por exemplo, quando se aumenta a dimensão do operador de borramento dimB.
Para estes casos, verifica-se que à medida que o esforço computacional cresce, a
segunda versão paralela do algoritmo de restauração torna-se mais eficiente em
relação às outras implementações.
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Figura 5.4: Gráficos de medidas de desempenho obtidas com restaurações de uma ima-

gem de 256 × 256 pixels.
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Figura 5.5: Gráficos de medidas de desempenho obtidas com restaurações de uma ima-

gem de 512 × 512 pixels.
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Figura 5.6: Gráficos de medidas de desempenho obtidas com restaurações de uma ima-

gem de 1024 × 1024 pixels.
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Figura 5.7: Gráficos de medidas de desempenho obtidas com restaurações de uma ima-

gem de 2048 × 2048 pixels.
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5.2.3 Metodologia de avaliação da qualidade das restaura-
ções

Seguindo a mesma linha de pensamento e a preocupação adotada em relação às
providências que foram tomadas para se avaliar o desempenho computacional dos
programas de restauração, aqui são descritos alguns cuidados e procedimentos que
foram tomados para se avaliar a qualidade das restaurações feitas com os programas
de restauração:

(a) Para a avaliação dos resultados e da qualidade das imagens recuperadas pe-
los programas de restauração, foram utilizadas duas imagens conhecidas, a
imagem-padrão e uma imagem de texto, como imagens originais e, de modo a
simular os efeitos degenerativos produzidos por um AFM durante o processo
de aquisição de imagens (borramento e rúıdo aditivo), com essas imagens
produziu-se um conjunto de imagens-teste borradas para que fossem recupe-
radas pelos programas de restauração e, ao final do processo, os resultados
encontrados (restaurações) fossem avaliados e comparados qualitativamente
com a imagem original conhecida;

(b) O conjunto de imagens-teste borradas foi gerado a partir das imagens origi-
nais, conforme o método descrito na Seção 2.7, variando-se os parâmetros:
(i) dimensão da matriz de borramento, dimB; (ii) relação sinal-rúıdo, SNR;
e (iii) variância do borramento gaussiano, σ2, Equação 2.3.6;

(c) Todas as restaurações empregaram um total de 50 iterações completas, com
realimentação, sendo que os programas em paralelo utilizaram oito unidades
de processamento, i.e. np = 8, e a primeira versão paralela empregou uma
área de sobreposição igual a N = dimB−1

2
;

(d) Na restauração das imagens borradas, empregaram-se os mesmos parâmetros
usados para se borrar as imagens-teste e o valor do parâmetro de regulariza-
ção α, Equação 2.4.9, adotado foi escolhido conforme sugerido por Banham
e Katsaggelos [3].

5.2.4 Análise de qualidade da restauração

Na Figura 5.8 é mostrado um conjunto de imagens-teste modificadas da imagem-
padrão usando uma matriz de borramento de dimensão dimB = 3, variando-se
σ2 ∈ {20; 40} e SNR ∈ {20; 30; 40}. Junto às imagens modificadas estão as res-
taurações obtidas com os programas paralelos de restauração. Na Tabela 5.1 são
mostrados os valores das medidas de avaliação (Seção 4.2) da qualidade das res-
taurações feitas com as duas versões do programa paralelo.
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Métricas Padrão Primeira Segunda Padrão Primeira Segunda
modificado versão versão modificado versão versão
D3v20s20 D3v20s30

MAE 32,4759 32,4149 28,9123 26,33 16,4883 15,2305
MSE 2835,15 2147,08 1753,96 2603,81 760,201 671,576
NME 0,214092 0,21369 0,1906 0,173577 0,108697 0,100404

NRMSE 7770,52 5884,66 4807,21 7136,46 2083,54 1840,64
%MSE N/A 75,7% 61,9% N/A 26,8% 23,7%
SNR 10,4895 11,6968 12,5751 10,8592 16,206 16,7443
PSNR 13,605 14,8123 15,6906 13,9747 19,3215 19,8599

IWMSE/G 31509,1 23840,1 19773,2 27728 8787,41 7815,78
IWMSE/S 6331,41 4436,33 3604,84 5846,66 1641,48 1403,16
IWMSE/V 7930,31 4043,84 3347,72 7538,34 1661,68 1460,57

(a) (b)

Métricas Padrão Primeira Segunda Padrão Primeira Segunda
modificado versão versão modificado versão versão
D3v20s40 D3v40s20

MAE 24,6324 10,715 10,5756 32,4677 32,3801 28,8573
MSE 2579,5 561,034 513,556 2838,12 2144,74 1748,02
NME 0,162385 0,070637 0,069718 0,214038 0,21346 0,190237

NRMSE 7069,84 1537,67 1407,54 7778,66 5878,25 4790,93
%MSE N/A 19,8% 18,1% N/A 75,6% 61,6%
SNR 10,8999 17,5254 17,9094 10,4849 11,7015 12,5898
PSNR 14,0154 20,6409 21,0249 13,6005 14,8171 15,7053

IWMSE/G 24917,7 6794,6 6144,34 31511,8 23809,5 19678,8
IWMSE/S 5864,61 1264,42 1095,48 6338,55 4426,25 3589,89
IWMSE/V 7495,55 1313,1 1180,52 7939,88 4030,72 3329,98

(c) (d)

Métricas Padrão Primeira Segunda Padrão Primeira Segunda
modificado versão versão modificado versão versão
D3v40s30 D3v40s40

MAE 26,3261 16,3718 15,1484 24,5783 10,5952 10,4687
MSE 2607,54 752,249 662,872 2583,26 554,95 505,032
NME 0,173551 0,107929 0,099863 0,162029 0,069848 0,069013

NRMSE 7146,68 2061,75 1816,78 7080,13 1520,99 1384,18
%MSE N/A 26,5% 23,4% N/A 19,6% 17,8%
SNR 10,853 16,2516 16,801 10,8936 17,5727 17,9821
PSNR 13,9685 19,3672 19,9165 14,0091 20,6883 21,0976

IWMSE/G 27651,3 8679,39 7716,44 24819,2 6715,08 6038,04
IWMSE/S 5858,15 1621,31 1383,45 5873,42 1247,99 1072,59
IWMSE/V 7548,82 1638,07 1438,83 7506,52 1296,13 1158,00

(e) (f)

Tabela 5.1: Medidas de qualidade de restaurações realizadas com a primeira e a se-

gunda versões paralelas do programa de restauração, em um conjunto de imagens-padrão

modificadas (a-f).
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Na Figura 5.9 é mostrado um conjunto de imagens borradas de um texto,
empregando-se dimB = 2N + 1 = 5, variando-se σ2 ∈ {20; 40} e SNR ∈ {20; 30;
40} e, junto delas, aparecem as restaurações, obtidas com os programas paralelos
de restauração. Na Tabela 5.2 são mostrados os valores das medidas de qualidade.
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Métricas Padrão Primeira Segunda Padrão Primeira Segunda
modificado versão versão modificado versão versão
D5v20s20 D5v20s30

MAE 40,0731 35,7066 33,364 36,4014 26,7723 23,881
MSE 3917,44 3448,38 3214,23 3581,41 2185,72 1945
NME 0,182225 0,16237 0,151717 0,165529 0,121742 0,108594

NRMSE 14472,1 12739,3 11874,2 13230,7 8074,66 7185,36
%MSE N/A 88,0% 82,0% N/A 55,8% 49,6%
SNR 11,3259 11,8798 12,1852 11,7154 13,86 14,3668
PSNR 12,2008 12,7546 13,06 12,5903 14,7349 15,2416

IWMSE/G 44688,6 43320,5 41003,1 40126,6 28924,6 26233,6
IWMSE/S 7512,8 6812,72 6274,1 7208,42 4180,28 3657,62
IWMSE/V 8977,55 7652,8 7188,69 8131,59 4803,47 4239,19

(a) (b)

Métricas Padrão Primeira Segunda Padrão Primeira Segunda
modificado versão versão modificado versão versão
D5v20s40 D5v40s20

MAE 35,4424 24,8409 21,1502 40,5419 35,786 33,3122
MSE 3546,64 1998,32 1701,3 3975,25 3438,87 3182,72
NME 0,161168 0,11296 0,096177 0,184357 0,162731 0,151481

NRMSE 13102,3 7382,35 6285,07 14685,7 12704,1 11757,9
%MSE N/A 56,3% 48,0% N/A 97,0% 89,7%
SNR 11,7578 14,2493 14,9482 11,2623 11,8918 12,228
PSNR 12,6326 15,1242 15,823 12,1372 12,7666 13,1028

IWMSE/G 39263,9 26579,5 23195,6 45255,3 43208 40601
IWMSE/S 7128,59 3768,95 3268,73 7609,88 6818,46 6244,49
IWMSE/V 8046 4441,16 3700,24 9111,99 7366,81 6791,7

(c) (d)

Métricas Padrão Primeira Segunda Padrão Primeira Segunda
modificado versão versão modificado versão versão
D5v40s30 D5v40s40

MAE 36,7809 26,7874 23,9021 35,6451 24,635 21,161
MSE 3630,72 2161,76 1912,47 3593,74 1958,76 1664,89
NME 0,167255 0,121811 0,108691 0,16209 0,112023 0,096226

NRMSE 13412,9 7986,15 7065,21 13276,3 7236,19 6150,55
%MSE N/A 59,5% 52,7% N/A 53,9% 45,9%
SNR 11,656 13,9079 14,44 11,7005 14,3362 15,0421
PSNR 12,5309 14,7827 15,3148 12,5753 15,211 15,917

IWMSE/G 40709 28538,4 25732,5 39542 26079,2 22650,6
IWMSE/S 7297,54 4141,77 3610,07 7220,95 3695,5 3201,82
IWMSE/V 8259,81 4700,15 4071,75 8169,38 4321,27 3541,16

(e) (f)

Tabela 5.2: Medidas de qualidade de restaurações realizadas com a primeira e a segunda

versões paralelas do programa de restauração, em um conjunto de imagens borradas de

um texto (a-f).
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D3v20s20 Primeira versão paralela Segunda versão paralela

D3v20s30 Primeira versão paralela

D3v20s40 Primeira versão paralela

D3v40s30 Primeira versão paralela

D3v40s40 Primeira versão paralela

D3v40s20 Primeira versão paralela

imagem original

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

256x256

Figura 5.8: Imagens-padrão modificadas e restaurações destas realizadas com a primeira

e a segunda versões paralelas do programa de restauração.
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D5v20s20 Segunda versão paralela

D5v20s30

D5v20s40

D5v40s30

D5v40s40

D5v40s20

imagem original Primeira versão paralela

Primeira versão paralela

Primeira versão paralela

Primeira versão paralela

Primeira versão paralela

Primeira versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

Segunda versão paralela

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

256x256

Figura 5.9: Imagem de um texto e restaurações realizadas com a primeira e a segunda

versões paralelas do programa de restauração.
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5.3 Restauração de imagens de AFM

Para exemplificar um caso real de restauração de imagens de AFM, nas Figuras
5.10, 5.11 e 5.12 são mostradas as restaurações de três imagens de AFM, ob-
tidas com a versão serial de restauração e a segunda versão paralela com oito
processadores em paralelo, ambas empregando o método de Jacobi simplificado.
As semelhanças nas restaurações, produzidas pelos dois programas, não são me-
ramente visuais, o MSE obtido com as duas imagens restauradas é igual a zero,
o que significa que as restaurações produzidas pela segunda versão paralela são
exatamente iguais àquelas que obtidas com a versão serial, demonstrando de que
o efeito-borda, que ocorre na primeira versão paralela, inexiste na segunda versão
do programa de restauração.

(a) (b)

Imagem de
AFM

Restauração com
o programa serial

usando Jacobi

Restauração com
a segunda versão

paralela

(c)

Figura 5.10: Restauração de imagem de AFM, (a) eritroblasto em estado leucêmico

de 1000nm × 1000nm, obtidas com (b) o programa serial e com (c) a segunda versão

paralela, ambos empregando Jacobi simplificado e os seguintes parâmetros de restauração:

dimB = 9;α = 0, 05; q = 1; γ = 0, 1;σ2 = 20;maxIter = 20 e realimentação.
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(a) (b)

Imagem de
AFM

Restauração com
o programa serial

usando Jacobi

Restauração com
a segunda versão

paralela

(c)

Figura 5.11: Restauração de imagem de AFM, (a) eritroblasto em estado leucêmico de

600nm × 600nm, obtidas com (b) o programa serial e com (c) a segunda versão para-

lela, ambos empregando Jacobi simplificado e os seguintes parâmetros de restauração:

dimB = 13;α = 0, 5; q = 1; γ = 0, 1;σ2 = 10;maxIter = 50 e realimentação.

(a) (b)

Imagem de
AFM

Restauração com
o programa serial

usando Jacobi

Restauração com
a segunda versão

paralela

(c)

Figura 5.12: Restauração de imagem de AFM da (a) superf́ıcie de uma amos-

tra de ferro submetidas a dissolução em H2SO4 de 30µm× 30µm [46], ob-

tidas com (b) o programa serial e com (c) a segunda versão paralela, am-

bos empregando Jacobi simplificado e os seguintes parâmetros de restauração:

dimB = 9;α = 0, 5; q = 0, 5; γ = 0, 2;σ2 = 20;maxIter = 20 e realimentação.



Caṕıtulo 6

Parâmetro de Regularização

6.1 Parâmetro de regularização ótimo

Uma das questões centrais a respeito da aplicação de regularização em restaurações
de imagens está relacionada à escolha apropriada do parâmetro de regularização α,
fator determinante que estabelece o compromisso entre a acurácia e a estabilidade
da solução. Várias técnicas tem sido desenvolvidas de modo a se determinar este
parâmetro [3, 26, 27, 38, 44, 60].

Neste caṕıtulo será apresentado um novo método iterativo para a obtenção
de um parâmetro de regularização “ótimo” para ser empregado no problema de
restauração de imagens descrito na Seção 2.4, onde o parâmetro considerado ótimo
é aquele que é definido em termos da imagem restaurada a cada iteração, com vistas
à próxima iteração.

α∗ = argαminQ(x̂t+1), α∗ > 0 (6.1.1)

onde, na primeira iteração (t = 0), teremos

Q(x̂1) =

M∑

i=0

M∑

j=0

[
yij −

N∑

k=−N

N∑

l=−N

bklx̂
1
i+k,j+l

]2
+ αSq(x̂

1, x) (6.1.2)

Na Figura 6.1 são mostradas as diferenças entre os passos de restauração usando
um parâmetro de regularização fixo (Figura 6.1a), conhecido a priori, e um parâ-
metro de regularização variável que é determinado aplicando-se o método iterativo
proposto (parâmetro de regularização dinâmico ou α∗).
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Figura 6.1: Os passos de restauração: (a) usando um parâmetro de regularização
fixo; e (b) empregando o método iterativo de busca.

6.2 Método iterativo de busca do parâmetro de

regularização ótimo

Aplicando 2.4.12 em 6.1.2, obtém-se

Q(x̂1) = f(x̂0, α) + g(x̂0, α) (6.2.3)
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REGULARIZAÇÃO ÓTIMO 119

onde

f(x̂0, α) =

M∑

i=0

M∑

j=0

[(
yij −

N∑

k=−N

N∑

l=−N

bklx̂
0
i+k,j+l

)
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− γ
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bkl∆x̂0
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]2 (6.2.4)

e
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α

1 + q
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i=0
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{
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ij)
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ij x̂

0
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ij∆x̂0
ij + xq+1

ij

} (6.2.5)

Na busca do parâmetro de regularização ótimo α que minimize o funcional
Q(x̂1) na próxima iteração, a equação do ponto cŕıtico pode ser escrita como:

dQ(x̂1)

dα
=

df(x̂0, α)

dα
+

dg(x̂0, α)

dα
= 0 (6.2.6)

onde

df(x̂0, α)

dα
= −2γ
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(6.2.7)

dg(x̂0, α)

dα
= Sq(x̂

1, x) + α
γ

q

M∑
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M∑

j=0

{
(
(x̂1
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ij
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ij)
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}
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d(∆x̂t
ij)

dα
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Frs
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t
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(6.2.9)

d(Frs)
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) ∣∣∣∣m=r
n=s = −

x̂q−1
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F 2
mn

∣∣∣∣
t

m=r
n=s

(6.2.12)
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Empregando o método de Newton-Raphson para resolver a Equação 6.2.6,
obtém-se o algoritmo do método iterativo de busca para a determinação do parâ-
metro de regularização dado por

αk+1 = αk − λ
ϕ(αk)

ϕ′(αk)
, k = 0, 1, 2, . . . (6.2.13)

onde λ é um fator de atenuação,

ϕ(α) =
dQ(x̂1)

dα
(6.2.14)

ϕ′(α) =
d2f(x̂0, α)

dα2
+

d2g(x̂0, α)

dα2
(6.2.15)
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e
d2(∆x̂t

rs)

dα2
=

2x̂q−1
rs

qF 2
mn

{
(x̂q

rs − xq
rs)− q

x̂q−1
rs Frs

Fmn

} ∣∣∣∣
t

m=r
n=s

(6.2.18)

Critério de determinação do parâmetro de regularização ótimo
α∗

A determinação para que o novo valor do parâmetro de regularização αk+1 seja
aplicado na próxima iteração do algoritmo de restauração de imagens, é sujeito às
seguintes condições:
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a) αk+1 > 0; e

b) Q(x̂1, αk+1) < Q(x̂1, α∗).

Se ambas condições forem satisfeitas, então faz-se α∗ = αk+1 o novo valor a ser
aplicado na próxima iteração. Caso contrário, o valor de α∗, usado na iteração
anterior, é mantido.

Critério de parada

O processo iterativo descrito pode ser interrompido se uma das seguintes condições
ocorrer:

a) uma tolerância definida a priori tol é alcançada: |αk+1 − αk| < tol;

b) a condição αk+1 > 0 não é satisfeita; ou

c) um número máximo de iterações maxIterAlfa, previamente definido para o
método de busca, é excedido; ou

d) quando Q(x̂1, αk+1) > Q(x̂1, αk).

Pseudo-código do método iterativo

Um pseudo-código simplificado do algoritmo de restauração de imagens, empre-
gando o método iterativo de busca (Figura 6.1b), é mostrado abaixo:

1. Faça x̂0
ij = yij e x̄0

ij = yij

2. Faça x̂0 a solução inicial do problema

3. Faça minQ = Q(x̂0) o valor mı́nimo do funcional Q

4. Faça maxIter = número máximo de iterações

5. Faça t = 0

6. repetir

7. t = t+ 1

8. Faça maxIterAlfa = número máximo de iterações do método de busca

9. Calcule o valor do funcional Q(x̂t, α) com a Equação 2.4.9

10. Faça Qmin = Q(x̂t, α)

11. k = 0, α0 = α e α∗ = α
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12. repetir

13. Calcule ϕ(αk) com a Equação 6.2.14 e ϕ′(αk) com a Equação 6.2.15

14. Calcule αk+1 com a Equação 6.2.13

15. Se αk+1 ≥ 0 então

16. Calcule o valor do funcional Q(x̂t, αk+1) com a Equação 2.4.9

17. Se Q(x̂t, αk+1) < Qmin então

18. Faça Qmin = Q(x̂t, αk+1)

19. Faça α∗ = αk+1

20. Faça k = k + 1

21. até αk−1 < 0 ou |αk − αk−1| < tol

ou Q(x̂1, αk+1) > Q(x̂1, αk) ou k = maxIterAlfa

22. Faça t = t+ 1

23. Faça α = α∗

24. Calcule a derivada Frs com a Equação 2.4.15

25. Calcule a derivada Fmn com a Equação 2.4.16

26. Calcule as correções ∆x̂ com a Equação 2.4.14

27. Calcule as novas estimativas x̂t+1 com a Equação 2.4.12

28. Calcule o valor do functional Q(x̂t) com a Equação 2.4.9

29. Se Q(x̂t) < minQ então

30. Aceite x̂t com solução para o problema de restauração de imagens

31. Faça minQ = Q(x̂t)

32. até Q(x̂t) > Q(x̂t−1) ou t=maxIter
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6.3 Resultados

Para testar o método iterativo de busca, foi utilizada uma imagem borrada da
imagem-padrão (D5v20s40), com MSE=3345,29, e o desempenho do método foi
medido, comparando-se os valores do funcionalQ a cada iteração, obtidos com duas
execuções consecutivas do programa de restauração de imagens: uma usando o
parâmetro de regularização fixo e outra empregando o parâmetro dinâmico α∗. Em
todas as restaurações foram empregados os mesmos parâmetros de restauração e a
medida de avaliação de qualidade usada foi o MSE (Equação 4.2.7), comparando-se
a imagem-padrão com as imagens restauradas, após 20 iterações.

Para demonstrar o funcionamento do método de busca do parâmetro de re-
gularização ótimo, o programa de restauração foi executado usando-se diferentes
valores iniciais do parâmetro α, α0 ∈ {0, 03049; 0, 01; 0, 05; 0, 1; 0, 5}. O primeiro
valor, α0 = 0, 03049, foi obtido [3],

α =
1

BSNR
(6.3.19)

onde BSNR (Blurred Signal-to-Noise Ratio) é dado na Equação 4.2.14.
O valor do parâmetro α dado pelas Equações 6.3.19 e 4.2.14, só pode ser obtido

quando as variâncias do sinal e do rúıdo da imagem modificada são conhecidos ou,
então, quando estas puderem ser estimadas. Neste caso, o valor obtido para a
imagem-padrão modificada (D5v20s40) foi α0 = 0, 03049.

Na Tabela 6.1, são mostrados os valores do funcional Q obtidos a cada iteração
do algoritmo de restauração, com o valor inicial α0 = 0, 03049. Na coluna α∗, são
mostrados os novos valores do parâmetro de restauração α obtidos com o algoritmo
de busca, e na última linha da tabela são mostrados os valores de MSE obtidos
no final do processamento do programa de restauração em ambas execuções: uma
empregando um valor α constante e a outra com um valor dinâmico. No primeiro
caso (Tabela 6.1), podemos observar uma pequena melhora nos resultados obtidos
com o algoritmo de busca do parâmetro de regularização ótimo.

Na Tabela 6.2 são mostrados os valores do funcional Q obtidos a cada iteração
do programa de restauração com o valor inicial do parâmetro de regularização
α0 = 0, 01.

Na Figura 6.2 é mostrada a evolução dos valores do funcional Q obtidos em am-
bas execuções (α constante e dinâmico) com os valores iniciais α0 = 0, 01 (Figura
6.2a) e α0 = 0, 5 (Figura 6.2b).

Para os valores α0 ∈ {0, 05; 0, 1}, o programa de restauração produziu resulta-
dos similares àqueles mostrados na Tabela 6.1, onde foi empregado α0 = 0, 03049.

Para permitir a comparação dos resultados do programa de restauração de ima-
gens empregando diferentes valores de α0, os resultados bem como o valor dinâmico
de α são mostrados na Tabela 6.3, onde o MSE relativo ou %MSE (Equação 4.2.10)
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Iter. const. α Q(x) α∗ Q(x)
1 0,03049 98,0961 0,029172 97,8575
2 ” 83,4503 0,028499 83,0747
3 ” 72,4027 0,027705 71,8424
4 ” 64,0233 0,027018 63,3418
5 ” 57,3433 0,026283 56,5492
6 ” 51,9434 0,025599 51,0733
7 ” 47,6253 0,024888 46,7624
8 ” 44,3279 0,024222 43,4807
9 ” 41,6772 0,023535 40,8064
10 ” 39,4209 0,022856 38,5127
11 ” 37,4478 0,022165 36,4995
12 ” 35,7068 0,021491 34,727
13 ” 34,1579 0,020806 33,1487
14 ” 32,7765 0,020137 31,7483
15 ” 31,5397 0,019461 30,4941
16 ” 30,4295 0,018798 29,3756
17 ” 29,4302 0,01813 28,3691
18 ” 28,5291 0,017475 27,4687
19 ” 27,7148 0,016815 26,6554
20 ” 26,9772 0,016168 25,9253
MSE: 1466,43 1429,03

Tabela 6.1: Resultados do programa de restauração de imagens, empregando o parâ-

metro α constante e dinâmico, α0 = 0, 03049 e λ = 0, 01. Os valores Q(x) em negrito

representam os menores valores obtidos em cada uma das restaurações.

Figura 6.2: Evolução do funcional Q em duas execuções do programa de restau-
ração, uma com α constante e o outro com α∗ dinâmico, ambos empregando o
parâmetro inicial (a)α0 = 0, 01 e (b) α0 = 0, 5
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Iter. const. α Q(x) α∗ Q(x)
1 0,01 93,9591 0,00983 93,9204
2 ” 78,6075 0,00975 78,5572
3 ” 66,5784 0,00962 66,5054
4 ” 58,2494 0,00954 58,1786
5 ” 51,7043 0,00942 51,6423
6 ” 47,0093 0,00934 46,9922
7 ” 43,5397 ” 43,574
8 ” 40,9589 ” 41,0715
9 ” 38,7712 0,01293 38,8214
10 ” 37,1847 ” 37,0745
11 ” 35,8301 0,01298 35,4632
12 ” 35,0997 ” 34,3063
13 ” 34,5399 ” 33,1912
14 ” 34,7729 ” 32,5278
15 ” 35,1875 ” 31,839
16 ” 36,7568 ” 31,6391
17 ” 38,5015 ” 31,3538
18 ” 42,1618 ” 31,6452
19 ” 45,7977 ” 31,7466
20 ” 52,8869 ” 32,6075
MSE: 1588,04 1454,57

Tabela 6.2: Sáıdas do programa de restauração de imagens, empregando o parâmetro α

constante e dinâmico, α0 = 0, 01 e λ = 0, 01. Os valores Q(x) em negrito representam os

menores valores obtidos em cada uma das restaurações.

representa o ganho da restauração, sendo que quanto menor este valor, maior o
ganho.

α0 λ Q(x)
com α
const.

Q(x)
com
α∗

MSE
com α
const.

MSE
com
α∗

%MSE
com α
const.

%MSE
com
α∗

0,03049 0,01 26,9772 25,9253 1466,43 1429,03 43,8% 42,7%
0,01 0,001 34,5399 31,3538 1588,04 1454,57 47,5% 43,5%
0,05 0,01 29,5004 27,704 1554,12 1492,25 46,5% 44,6%
0,1 0,1 35,5027 24,8483 1752,49 1382,46 52,4% 41,3%
0,5 0,1 66,7226 31,7726 2510,25 1631,6 75,0% 48,8%

Tabela 6.3: Resultados finais das execuções do programa de restauração de imagens,

empregando diferentes valores iniciais do parâmetro de regularização.

Para os valores α0 ∈ {0, 03049; 0, 01; 0, 05}, podemos observar na Tabela 6.3
que as restaurações de imagens obtidas com o algoritmo de busca do parâmetro de
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regularização ótimo são ligeiramente melhores do que os resultados obtidos com o
parâmetro de regularização constante. Entretanto, para os valores α0 ∈ {0, 1; 0, 5}
as restaurações empregando α∗ são significamente melhores.

Dependendo do valor inicial usado para α0, o processo de restauração de ima-
gens empregando o parâmetro de regularização dinâmico α∗ produz um ganho
melhor, ou no mı́nimo melhor. Na Figura 6.3 é mostrada a imagem restaurada
com o melhor valor MSE (MSE=1382,46).

D5v20s40
(a)

Restaurada
(b)

Figura 6.3: (a) Imagem borrada e (b) restaurada empregando α0 = 0, 1, λ = 0, 1 e o
parâmetro de regularização dinâmico α∗.



Caṕıtulo 7

Uso de GPUs (Graphics
Processing Units)

7.1 Introdução

Para que seja efetivo, o desenvolvimento de programas paralelos e a estratégia de
implementação paralela adotada devem levar em consideração as caracteŕısticas da
arquitetura empregada na execução dos programas paralelos. Para tanto, alguns
aspectos importantes devem e/ou precisam ser observados, tais como:

(a) a natureza do problema,

(b) as caracteŕısticas do algoritmo proposto,

(c) as adaptações dele à arquitetura paralela,

(d) a forma como a memória será acessada, distribúıda e/ou compartilhada entre
os processadores,

(e) a organização das unidades de processamento (topologia),

(f) o número de unidades de processamento,

(g) a forma como elas irão se comunicar,

(h) a existência (ou não) de concorrência de acesso a memória e/ou a dispositivos
de I/O, etc.

Deste modo, para se tirar o máximo proveito dos recursos computacionais
paralelos, faz-se necessário que a programação paralela seja muito bem empregada
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nestas arquiteturas, o que faz dela um ponto-chave essencialmente importante na
busca para se alcançar ganhos de desempenho.

7.2 Memória distribúıda × compartilhada

Conforme a taxonomia proposta por Flynn [17], que classifica os sistemas de com-
putadores com base na análise do número de fluxos de instruções e dados que
podem ser manuseados simultaneamente pela máquina, as arquiteturas paralelas
podem ser classificadas em:

(a) SISD (Single Instruction, Single Data) - categoria de máquinas que
executam apenas uma única instrução por vez e essa instrução manipula
apenas um único dado (p.ex. computadores seriais - Máquinas de Von Neu-
mann).

(b) SIMD (Single Instruction, Multiple Data) - máquinas paralelas com
várias unidades operacionais que executam uma mesma instrução que é
aplicada, simultaneamente, à diversos dados (p.ex. processadores vetori-
ais/matriciais).

(c) MIMD (Multiple Instruction, Single Data) - Arquiteturas de múltiplos
processadores que executam, simultaneamente, diferentes instruções sobre
diferentes dados.

Particularmente, as máquinas MIMD ainda podem ser divididas em duas outras
classes, dependendo da forma como a memória é implementada:

(a) Máquinas com memória distribúıda ou Multicomputadores: neste
tipo de arquitetura, os processadores não dipõem de uma memória única, a
interligação entre os vários componentes é feita através de um barramento
(ou um outro canal de comunicação qualquer) e a comunicação entre eles
é realizada via troca de mensagens, usando por exemplo uma biblioteca de
comunicação como MPI.

(b) Máquinas com memória compartilhada ou Multiprocessadores: má-
quinas cujas unidades de processamento são interligadas através de uma
única memória (p.ex. placas gráficas ou GPUs - Graphics Processing Units).

7.3 GPGPU (General-Purpose computation on

Graphics Processing Units

O uso de programação paralela em GPUs para a solução de problemas mais ge-
néricos, que não só o processamento gráfico, e de uso geral é um fenômeno relati-
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vamente recente, conhecido como Computação de Propósito Geral em GPU´s ou
GPGPU (General-Purpose computation on Graphics Processing Units). Original-
mente, as GPUs eram apenas blocos de hardwares, otimizados para um pequeno
conjunto de operações, mas que foram se tornando cada vez mais especializados
e programáveis à medida que as novas demandas iam surgindo (p.ex. shaders -
conjunto de instruções para calcular efeitos de renderização, alocação de memó-
rias para buffers de arrays, etc.). Vários projetos de pesquisa, então, procuraram
desenvolver linguagens que simplificassem o uso de GPUs e, em 2006, a NVIDIA
introduziu a sua arquitetura CUDA [37] e as ferramentas que fizeram da compu-
tação paralela de dados em GPUs algo bastante simples.

A GPU conecta-se à Unidade de Processamento Central ou CPU (Central Pro-
cessing Unit) através de um barramento de dados de alta velocidade, normalmente
uma PCI-Express, e possui um banco de memória próprio, de alguns megabytes
(são poucos os modelos tem mais que 1Gb), dispońıveis nas configurações atu-
ais. Os dados são transferidos entre as memórias da GPU e da CPU usando a
DMA (Direct Memory Access), que pode operar de modo concorrente entre os
dois elementos, sob certas restrições.

Comparando-se a montagem de um cluster de computadores usando a biblio-
teca MPI, por exemplo, o custo de uma GPU é relativamente mais baixo. Apesar
disso, entretanto, a forma de paralelismo utilizada pelo MPI difere daquela que
é empregada numa GPU. Ao contrário do MPI, que trabalha em uma arquite-
tura empregando memória distribúıda, a GPU emprega uma arquitetura do tipo
SIMT (Single Instruction Multiple Thread), utilizando memória compartilhada.
Além disso, a GPU foi desenvolvida para trabalhar em alto rendimento, ou seja,
computação intensiva e altamente paralela.

A SIMT gerencia um conjunto de threads (interrupções), onde cada thread opera
de forma independente com o seu próprio endereço de memória e estado dos regis-
tradores. A arquitetura SIMT é semelhante à organização SIMD, porém difere-se
desta, pois em uma SIMD uma única instrução controla múltiplas unidades de
processamento, enquanto que as instruções SIMT especificam o comportamento
de desvio e a execução de uma única thread [37].

7.4 Resultados

Foi observado em [1] que uma boa escolha para o problema de restauração de ima-
gens empregando o funcional de regularização de Tikhnov seria o uso da biblioteca
CUDA em GPUs da Nvidia. Porém, como o CUDA não funciona de mesma forma
que o MPI, o algoritmo paralelo desenvolvido por Stutz [53] não serve de base para
a implementação em CUDA. Assim, baseado no algoritmo da Figura 2.4 é posśıvel
constatar dois pontos cŕıticos no processamento: (a) o cálculo da derivadas; e (b) a
solução de um sistema de equações lineares. Sendo que o cálculo das derivadas, no



Uso de GPUs (Graphics Processing Units) 130

Dimensão Arquitetura
do Sistema CPU GPU Desempenho
256× 256 0,27s 0,11s 2×
512× 512 1,41s 0,28s 5×

1024× 1024 9,31s 0,76s 12×
2048× 2048 58,34s 4,78s 12×
4096× 4096 424,54s 16,57s 26×
8192× 8192 3279,95s 82,74s 40×

Tabela 7.1: Desempenho CPU x GPU, tempos de processamento medidos em segundos

entanto, não representa um peso tão grande quando comparado com a necessidade
de resolver um sistema linear.

Dado que a escalabilidade do método de Jacobi para arquiteturas paralelas é
superior quando comparada àquela de Gauss-Seidel paralelo [59], aliado ao fato
o uso de Jacobi melhora a qualidade final da imagem restaurada [2], então em
função desses dois fatos foram escritas duas implementações de Jacobi, uma para
CPU e outra para GPU. Utilizando um modelo de sistema com dominância da di-
agonal, de tamanhos 256× 256, 512× 512, 1024× 1024, 2048× 2048, 4096× 4096
e 8192× 8192, quantidade máxima de iterações 5000, e tolerância de erro 10−8,
foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 7.1.

Conforme pode-se observar, a GPU atingiu um desempenho até 40 vezes su-
perior quando comparado com a CPU. O computador utilizado foi equipado com
processador Core i7 de 1,2GHz, 3GB de RAM, e a placa de v́ıdeo uma Nvidia
335M com 1GB de RAM dedicada, 72 núcleos, clock de 1088MHz e barramento de
128bits, na programação em CUDA foram utilizadas 16 threads por bloco e uma
malha de dimensão n=16 com (n = 256; 512; 1024; 2048; 4096; 8192).

Considerações finais

Finalizando, cabe aqui resaltar que o processo de restauração de imagens em pa-
ralelo, usando GPU e memória compartilhada, encontra-se em fase de desenvol-
vimento, demandando mais alguns trabalhos de pesquisa. Os resultados apresen-
tados neste Caṕıtulo ainda são parciais e correspondem apenas à solução de uma
parte do problema de restauração que é a solução de um sistema linear de equa-
ções, faltando ainda desenvolver o algoritmo paralelo que implemente o restante do
processo de restauração, para ser executado em paralelo usando GPU e memória
compartilhada.
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SP, 1, 2003.

[13] N. Damera-Venkata, T.D. Kite, W.S. Geisler, B.L. Evans, Image Quality As-
sessment Based on a Degradation Model, IEEE Trans. on Image Processing,
9 (2000), n.4.

[14] S. Dongmo, M. Troyon, P. Vautrot, E. Delain, N. Bonnet, Blind Restoration
Method of Scanning Tunneling and Atomic Force Microscopy Images, J.
Vac. Sci. Technol., B 14(2) (1996), 1552-1556.

[15] A.M. Eskicioglu, P.S. Fisher, Image Quality Measures and their Perfor-
mance, IEEE Trans on Communication, 43 (1995), 2959-2965.

[16] A.M. Eskicioglu, Quality Measurement for Monochrome Compressed Images
in the Past 25 Years. In: IEEE International Conference on Acoustics, Spe-
ech, and Signal Processing, 4 (2000), ICASSP ’00, Proceedings..., 1907-1910.

[17] M.J. Flynn, Very High Speed Computing Systems, Proc. IEEE, 54 (1966),
1901-1909.

[18] I. Foster, “Designing and Building Parallel Programs: Concepts and Tools
for Parallel Software Engineering”, Addison Wesley, 1994.

[19] V. Furtado, Avaliação do uso do Funcional de Tikhonov com uma Famı́-
lia de Funções de Regularização a um Parâmetro para a Restauração de
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[20] R.C. Gonzalez, P. Wintz, “Digital Image Processing”, Addison-Wesley, Bos-
ton, 2ed., 2001.

[21] R.C. Gonzalez, R.E. Woods, “Processamento de Imagens Digitais”, 3ed.,
Pearson, 2010.



Referências Bibliográficas 133
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18

Função
MPI Allreduce(), 75
MPI Irecv(), 76
MPI Qait(), 76
MPI Recv(), 75, 76
MPI Send(), 76

Funcional de regularização de Tikhonov,
19, 23

Minimização, 22

Gauss-Seidel, 24, 60, 63
GPGPU (General-Purpose computation

on Graphics Processing Units),
126

GPUs (Graphics Processing Units), 126

Histograma, 91

Jacobi, 63
Simplificado, 68

Jumpshot, 74

Linha de particionamento, 45

Mı́nima energia, 23
Mapa de informações, 90
Matriz de borramento, 21, 28
Medida de energia de interesse local, 89
Medida de informação - Shannon’s self-

information, 90
Medidas de desempenho

Aceleração (Speed-up), 84
Custo, 85
Eficiência, 85
Tempo de execução, 83

Medidas de qualidade, 86
%MSE - Erro QuadráticoMédio Re-
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Número de rank, 39, 60

Operador de borramento, 20
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