
 

 

 

 

 

 

 

Visualização e Segmentação de Dados Médicos 

 

 

Nuno Miguel de Comenda Figueiredo Nunes 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Informática e de Computadores 

 

 

Júri 

Presidente: Professora Doutora Ana Maria Severino de Almeida Paiva 

Orientador: Professor Doutor Joaquim Armando Pires Jorge 

Vogal: Professor Doutor João António Madeiras Pereira 

 

 

 

Novembro 2008 



ii 

 

Agradecimentos 
 

Quero agradecer desde já à minha família e à Sofia que me apoiaram em todas as fases do trabalho que me 

permitiu chegar aqui, desde os momentos em que me mantinha mais entusiasmado até aos mais turbulentos onde 

já só as insatisfações eram partilhadas.  

Agradeço também ao Professor Joaquim Jorge pelo seu entusiasmo contagiante partilhado nas suas aulas e que 

despoletou a minha vontade de participar nesta tese, envio ainda um especial agradecimento ao Mestre Bruno 

Araujo que me deu conselhos e ideias em fases cruciais do trabalho. 

No final, e com não menos importância, gostaria de deixar uma palavra de agradecimento a todas as pessoas, 

colegas e amigos, que suportaram os meus desabafos quando estava perante os maiores obstáculos, e que 

serviram quase de cobaias na discussão sobre o tema do trabalho. 

 



iii 

 

Resumo 

 

O propósito do trabalho apresentado é implementar uma interface de segmentação e visualização de dados 

médicos recorrendo à programação de hardware gráfico. A utilização do hardware gráfico é hoje bastante 

discutida na comunidade científica dado o poder computacional que este oferece, propomos a sua utilização em 

várias etapas da visualização e segmentação entendendo as suas potencialidades e as suas limitações. 

Na visualização dos dados, utilizamos a interacção com o histograma para seleccionar que dados são visíveis na 

cena. A performance da visualização é potenciada com a utilização de memória gráfica para armazenar os dados, 

a estrutura Vertex Buffer Objects mais rápida que a memória CPU mas pouco flexível. Também são utilizadas 

extensões do Openg GL que permitem aumentar a performance dos algoritmos implementados. Implementamos 

duas formas de visualização, uma visão Raio – X que segue um modelo de low alabedo, com um aspecto muito 

semelhantes ao de uma radiografia mas em 3D. Um segundo modo de visualização, o phong splatting, é 

completamente opaco e realiza cálculos de iluminação local com óptimos resultados. Em ambos os modos de 

visualização são utilizadas potencialidades do Graphic Processing Unit (GPU), o modo como organizamos os 

dados aumenta o desempenho dos algoritmos de visualização. 

A segmentação dos dados é implementada recorrendo à abordagem Seeded Region Growing, propomos uma 

forma de tornar o algoritmo mais flexível com a introdução de um intervalo de limite assimétrico. A introdução 

de sementes por parte do utilizador é uma etapa delicada pois compromete a qualidade da segmentação, 

propomos um modo de introdução interactivo e fácil de utilizar, uma vez que basta dar um toque no ecrã que a 

partícula mais provável é escolhida como semente. Oferecemos duas opções de selecção de sementes, uma que 

selecciona a partícula mais perto do toque e outra que selecciona uma partícula de um grupo denso de partículas. 

A experiência do operador em aplicações médicas é fulcral para que este aumente a eficiência nas várias tarefas 

desempenhadas no sistema. No processo de segmentação, habitualmente o operador define um determinado 

intervalo de valores de aceitação e espera que o resultado seja a região de interesse. De modo a envolver o 

utilizador o mais possível neste processo, propomos a utilização de uma ferramenta que permite controlo total 

sobre a segmentação, onde é possível: pausar, continuar, retroceder e parar a segmentação em qualquer 

momento. O intervalo de limite pode também ser alterado em qualquer altura, mesmo enquanto o processo está a 

decorrer. O utilizador visualiza em tempo real o resultado dos valores e sementes introduzidas e pode em tempo 

real intervir com o processo.  

Implementamos uma selecção de partículas 3D com base em um contorno 2D introduzido pelo utilizador. A 

selecção tem como finalidade oferecer ao utilizador uma melhor percepção dos dados e é um mecanismo para 

que este coloque as sementes da segmentação em locais estratégicos. Apesar da complexidade do cálculo, a 

selecção é realizada praticamente em tempo real, são aproveitadas mais uma vez as potencialidades do GPU. 

 

Palavras-chave: Visualização de dados Médicos, Segmentação de volume Interactiva, Region Growing, 

Programação GPU 
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Abstract 

The purpose of the presented work is to implement visualization and segmentation interfaces of medical datasets 

with graphic card programs. Today the use of graphics cards is very discussed in the scientific community 

because of it great computational power, we propose the use of the graphic card in many stages of visualization 

and segmentation processes understanding advantages and limitations.  

In the dataset visualization, we use histogram interaction to select the data that will be visible in the scene. The 

performance of visualization is powered with the use of graphic card memory, vertex buffer objects, a memory 

that is fattest than the CPU memory but less flexible. We use also Opengl extensions that allow a gain of 

performance to the implemented algorithms. We implement two methods of visualization, on vision X-Ray that 

follows a Low Alabedo model, this visualization process give an 3D X-Ray aspect. Other visualization method 

implemented is the phong splatthing, there aren’t transparencies and it realizes lighting calculation with very 

good results. Both methods use the Graphic Processing Unit (GPU), the way we organize data is very important 

and fully raise the algorithms performance.  

The dataset segmentation is implemented with the Seeded Region Growing approach, we propose an asymmetric 

threshold limit for more flexibility in the process. The seed selection by the operator is a delicate stage because it 

compromises the segmentation quality, we propose an interactive seed selection and easy to use, the operator just 

have to click on the screen to choose the particle most probable wanted. We give two options on selection, one 

that select the particle nearest the click, and other that select one particle from a high dense group of particles.  

The user experience in this kind of applications is the key for efficiency on the various tasks performed in the 

system. In the segmentation process, usually the operator defines an interval of threshold and then he hope that 

the result will be the region of interest. We propose the use of a tool that allows total control over the 

segmentation process, it is possible to: pause play, rewind or stop the segmentation at any time. The value of the 

threshold interval can be also changed at any time, even if the process is running. The operator visualizes in real 

time the consequences of their seeds and threshold values and can interpose at any time with the process.  

We have implemented a selection 3D of particles from a sketch 2D. The selection offer the user a better 

understanding of the data and is a mechanism for better placing the seeds in strategic places. Besides the 

computational complexity, the selection is done almost in real time, once more we use the computational 

capacity of the GPU. 

 

Keywords: Medical visualization, Interactive Volume Segmentation, Region Growing, GPU Programming. 
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 I – Introdução 

 

Este Capitulo pretende definir o âmbito da tese de Mestrado inserida no campo do processamento de imagens 

médicas. São apresentados os objectivos do trabalho, os problemas que pretende resolver, a aplicação 

desenvolvida, os resultados e as principais barreiras que dificultaram a realização deste trabalho. No final do 

capitulo é apresentado uma secção onde a estrutura organizacional do documento se encontra sumarizada.  

1.1 Motivação 

Actualmente existem biliões de dispositivos que permitem a visualização do interior de objectos físicos, esses 

dispositivos têm como output sequências de imagens cada uma representando uma fatia do objecto em estudo. O 

material de output é vulgarmente designado por imagens médicas, pois são utilizadas na área da medicina no 

diagnóstico de diversas doenças ou más formações anatómicas. As imagens médicas são hoje fundamentais na 

medicina moderna e é normal para cada diagnóstico a realização de múltiplos exames (TAC, MRI, Ultra Som, 

PET) que têm como output diversas imagens médicas. 

A visualização tridimensional de imagens médicas foi um desafio aceso da última década onde foram propostos 

vários métodos de visualização. Os métodos propostos têm o inconveniente de serem computacionalmente 

pesados e mesmo com a lei de Moore, onde o poder computacional duplica a cada 18 meses, actualmente é 

difícil visualizar os dados em velocidades interactivas utilizando os mesmos algoritmos da última década. A 

realização de uma visualização a velocidades interactivas é um objectivo desta tese recorrendo ao poder de 

processamento que o hardware gráfico oferece. 

As imagens tridimensionais geradas por aplicações gráficas são por vezes pouco claras e de difícil percepção. No 

processo não queremos visualizar todos os dados simultaneamente, pois em cada interacção queremos isolar 

estruturas anatómicas específicas como ossos, cartilagens e matéria gorda. A selecção de partículas recorrendo a 

interacção com histograma possibilita de uma forma simples a selecção das estruturas que queremos visualizar 

baseado no valor de intensidade das partículas. Para além da selecção com base em histograma, a filtragem de 

partículas presentes em cena com base na localização espacial das partículas é também vantajoso para a 

percepção de imagens pois desta forma é possível a visualização de estruturas internas que estão contidas em 

outras estruturas. A utilização destes dois tipos de filtragens de partículas são vantajosas e a sua implementação a 

velocidades interactivas fazem parte dos objectivos desta tese. 

Uma outra operação que tem sido alvo de investigação massiva é o campo da segmentação, onde 

objectos/estruturas são separadas das imagens médicas permitindo o seu isolamento e consequentemente um 

estudo mais aprofundado. Esta área tem sido também um tema bastante popular de investigação, os métodos 

propostos normalmente são alimentados por diversos parâmetros introduzidos pelo operador, posteriormente a 

aplicação dá inicio ao processo de segmentação que por norma é bastante demorado. O inconveniente dos 



2 

 

diversos métodos é que se baseiam na interacção de tentativa/erro onde a experiência do operador é fundamental 

para a decisão mais acertada dos parâmetros de input mas torna o processo bastante fatídico e demorado. É um 

objectivo desta tese aumentar a interactividade do processo de segmentação permitindo ao utilizador corrigir os 

parâmetros introduzidos em tempo real.  

O poder computacional do hardware gráfico tem sido bastante superior ao disponível em CPU, esse poder 

computacional está acessível através de várias plataformas que possibilitam a utilização de operações realizadas 

sobre processamento em paralelo e a velocidades aliciantes. A utilização dos processadores gráficos tem sido 

recorrente em diversos processos de cálculo intensivo. O poder computacional pode ser aproveitado para 

diversas aplicações na área do processamento de imagens médicas. È um desafio e objectivo deste trabalho a 

identificação das etapas onde a utilização do GPU pode ser vantajoso do ponto de vista computacional 

melhorando as velocidades de interacção.  

O objectivo geral deste trabalho é então, a implementação de uma ferramenta que possibilite a visualização de 

dados médicos recorrendo a uma interacção que seja natural para o utilizador. Também é objectivo a 

segmentação dos dados, onde o utilizador pode extrair as regiões que compõe órgãos, tecidos ou outras 

estruturas de interesse de um modo interactivo. Em todas estas etapas, é importante envolver o utilizador para 

que este através da experiência consiga extrair o maior conhecimento possível da cena e aperfeiçoar futuras 

interacções. Uma forma de melhorar a experiência é recorrer ás potencialidades que o GPU oferece de modo a 

tornar a interactividade o mais rápida possível. 

1.2 Problema 

Na secção anterior foram enunciados os objectivos desta tese, nesta secção pretende-se apresentar que problemas 

foram considerados e as dificuldades que foram superadas de forma a atingir os objectivos propostos. De um 

modo geral o problema que esta tese pretende resolver é oferecer uma melhor percepção dos dados médicos 

recorrendo a métodos computacionais, desta forma permitindo uma melhor qualidade no diagnóstico médico.  

Para a realização de uma visualização tridimensional e posterior segmentação existem vários problemas que têm 

que ser considerados. Para começar o tratamento dos dados de origem são um problema inerente às aplicações de 

dados médicos, os dados são discretos e a única informação que dispomos é a intensidade que cada pixel que 

cada imagem possui. Uma forma de melhorar a percepção de visualização é recorrer à utilização da iluminação, 

pois enriquece a forma visual dos objectos, para se conseguir calcular o impacto da iluminação em cada estrutura 

é necessário recorrer ao vector normal, informação essa que não está disponível nos dados de input. É necessário 

então encontrar uma forma de deduzir esta informação e possibilitar a variação dos vectores normais de acordo 

com a forma das estruturas. 

As potencialidades do GPU são bastante apelativas para todas aplicações com cálculos intensivos, no caso 

particular das imagens médicas encontramos várias operações gráficas que podem ingressar no pipeline de 

visualização dos dados médicos. Como tal, foi um desafio encontrar as etapas susceptíveis à inclusão de 

operações GPU, posteriormente o problema passou por adaptar os métodos gráficos que utilizados num contexto 

diferente e de um modo que não são normalmente utilizados permitem aumentar o desempenho da aplicação. 
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Apesar de um processamento mais sofisticado de dados normalmente as plataformas que alimentam os 

programas GPU não dispõe de métodos de depuração de código dificultando assim o desenvolvimento de 

aplicações suportadas por funcionalidades GPU, este foi um problema que acompanhou todo o desenvolvimento 

da aplicação resultante desta tese. 

A quantidade de informação dos dados médicos são um obstáculo ao desenvolvimento de aplicações interactivas, 

por exemplo, considerando que existem tantas partículas em cena como quantos pixels das imagens, se for 

necessário seleccionar uma única partícula para a considerar como semente de um algoritmo de segmentação é 

necessário procurar quais das partículas em memória é a melhor candidata, a comparação entre todas as 

partículas é um processo demasiado pesado para ser realizado recorrendo apenas a um processador de CPU. 

Considerar as limitações de processamento são um desafio e um problema considerado neste trabalho e durante 

este documento são apresentadas diversas estratégias com o objectivo de contornar este problema. 

O tratamento dos dados de input é uma etapa bastante sensível pois possibilita o aumento de contraste entre 

estruturas ou a redução de ruído nos dados. Contudo regra geral, a utilização de métodos que aumentam o 

contraste aumentam também o ruído e as que diminuem o ruído diminuem o contraste. Apesar deste tipo de 

operações estar fora do âmbito da tese, estes problemas têm que ser analisados e devido a esta sensibilidade foi 

desenvolvida uma funcionalidade que permite a filtragem de dados que não têm interesse em ser considerados na 

cena e que por isso aumenta a definição da selecção por histograma. 

1.3 Contribuições 

Nesta secção pretende-se apresentar as principais contribuições resultantes do desenvolvimento desta tese.  

O modo como implementamos o processo de segmentação rompe com os métodos mais tradicionais propostos 

desde a última década, utilizando o algoritmo de Seeded Region Growing [Adam94] o operador pode controlar 

completamente o processo de segmentação. Isto é, durante a segmentação o utilizador pode pausar, parar ou 

voltar atrás possibilitando a correcção de parâmetros em qualquer momento. O processo deixa de ser 

tentativa/erro para se tornar interactivo e permite também melhorar a experiência do utilizador com a aplicação. 

A velocidade com que o processo de segmentação decorre é aliciante (11 segundos para segmentar o cérebro ou 

1 segundo para segmentar o sistema límbico por exemplo) mas não é principal contribuição desta tese, até 

porque como explicado no capítulo de 3.6, o processo de segmentação foi propositadamente desacelerado para 

que o utilizador possa interagir mais facilmente com processo. 

As velocidades interactivas é uma das contribuições principais desta tese, para tal a organização interna dos 

dados e a utilização da memória do GPU minimiza a transferência dos dados entre a memória RAM e a placa 

gráfica. O modo como os dados são armazenados melhora por exemplo a interacção com histograma 

actualizando em tempo real as partículas presentes em cena com a definição do intervalo limite por parte do 

utilizador. São propostos dois algoritmos de visualização que geram imagens em velocidades interactivas.  

O algoritmo de segmentação implementado necessita da selecção de partículas semente. O modo como 

propomos a selecção foi introduzida em [Chen06] e é realizada em tempo real utilizando mais uma vez as 

potencialidades do GPU. Nesta tese o método é aplicado com a particularidade de permitir a selecção de 
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partículas sobre dois modos distintos que originam resultados diferentes. O processo necessita apenas de um 

toque do utilizador no ecrã indicando qual a partícula que quer escolher, foram implementados dois modos de 

selecção, um modo que selecciona a partícula que se encontra mais perto do plano de visualização do operador e 

outro que selecciona a partícula mais perto de uma linha virtual entre o toque do ecrã e a sua projecção para o 

infinito, este método selecciona partículas que se encontram em espaços mais densos. 

Propomos melhorar a compreensão espacial dos objectos com a filtragem em tempo real das partículas que o 

utilizador quer visualizar na cena com base na posição das particulas, a selecção é realizada recorrendo a um 

contorno traçado pelo utilizador. A operação é realizada em tempo real recorrendo ao processamento GPU, um 

processo semelhante já foi apresentado anteriormente [Chen06] mas este trabalho estendeu a sua utilização 

permitindo operações entre regiões como intersecção, subtracção ou adição de novas regiões. A velocidade do 

processo é compatível com aplicações interactivas, independentemente do número de partículas filtradas o 

processo é realizado em 0,3 segundos. 

1.4 Organização do Documento 

A tese está organizada da seguinte forma: 

• Capitulo 2, Estado da Arte, são apresentados métodos elementares de visualização e segmentação, 

temas que pertencem ao domínio desta tese. É apresentada a evolução do hardware gráfico e quais as limitações 

do Graphics Processing Unit  (GPU), por fim são apresentas as características e natureza dos dados médicos 

considerados. 

• Capitulo 3, Abordagem, neste capítulo são explicados todos os algoritmos e métodos que foram 

desenvolvidos no âmbito da tese. O capítulo começa com uma secção dedicada à interface da aplicação 

desenvolvida. Na sequência do capítulo é apresentado o método que permite seleccionar um determinado 

conjunto de voxels recorrendo ao GPU com base na posição espacial, a selecção de partículas únicas para o 

algoritmo de segmentação são também explicados. Posteriormente é apresentado o algoritmo de segmentação e 

como é possível tornar o processo interactivo. Por fim são explicados os algoritmos de visualização aplicados e 

como a organização interna dos dados permite maximizar a velocidade de desenho, as pré operações dos dados 

são também apresentados.  

• Capitulo 4, Resultados, neste capítulo estão todos os testes realizados aos vários métodos propostos e 

são discutidos com base na comparação de resultados de outros métodos.  

• Capitulo 5, Conclusão, conclui esta tese e aponta novas direcções de estudo para futura investigação. 

• Anexo, inclui um guia de instalação da aplicação desenvolvida com os pré-requisitos e software a 

instalar.  
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 II - Estado de Arte 

Os avanços da medicina têm sido notáveis nos últimos 20 anos, temos assistido a revoluções impressionantes na 

área da tecnologia que acompanha a medicina. As imagens médicas são hoje uma ferramenta essencial no 

diagnóstico médico. Em 1895 foi descoberto o primeiro instrumento que através de ondas electromagnéticas 

permitia visualizar o interior do corpo humano, o raio-X permite fotografar aquilo o que não é visível a olho nu, 

é possível distinguir a estrutura óssea assim como certos tecidos com propriedades distintas. A partir do 

princípio do raio-X foram descobertas novas técnicas que com a tecnologia informática permitem extrair um 

maior conhecimento dos dados. 

A visualização tridimensional de imagens médicas e segmentação são um campo interdisciplinar que aplicam o 

avanço de áreas como física, matemática, medicina e biologia. A recuperação de modelos tridimensionais a 

partir de sequências de imagens bidimensionais tem uma grande utilidade no diagnóstico médico. É hoje 

possível por exemplo visualizar o feto quando ainda dentro do útero da mãe e acompanhar o seu 

desenvolvimento de modo a salvaguardar má formações. 

Encontrar uma forma de interacção e visualização de dados médicos que seja natural para o utilizador tem hoje 

desafiado bastantes investigadores e várias abordagens têm sido apresentadas nas últimas décadas. A 

segmentação do volume de dados em regiões de interesse também tem sido um problema abordado 

frequentemente. Em ambos os problemas, é importante envolver o utilizador para que este através da 

experiência, consiga extrair o maior conhecimento possível e aperfeiçoar a sua interacção.  

A maior parte dos algoritmos propostos para resolver este tipo de problemas já são bastante discutidos pela 

comunidade científica que os acompanha, a maior parte destes algoritmos são de elevada carga computacional 

dado o grande volume de dados que têm que processar. Hoje o desafio é acelerar a execução desses algoritmos e 

torna-los interactivos. O uso de unidades de processamento gráfico (GPU) é hoje uma ferramenta poderosa na 

aceleração da execução de vários algoritmos.  

O avanço do hardware gráfico marca passo na evolução de muitos algoritmos do âmbito médico. Com as devidas 

alterações um determinado algoritmo pode ser transposto para o contexto de imagem e ser processado em apenas 

uma ou mais operações de desenho. O poder de cálculo multiplicou-se dado que com o uso da placa gráfica, o 

cálculo é realizado em paralelo nos vários processadores que compõe o hardaware. O poder computacional 

cresce exponencialmente ano após ano. 

2.1 Detalhe de Input 

Nesta secção são apresentadas várias naturezas de dados de entrada de imagens médicas, assim como algumas 

características que definem os dados. Os dados considerados têm a designação de conjunto de dados 

volumétricos.  
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Dados volumétricos é um conjunto S de amostras (x,y,z,v) onde v é o valor de uma qualquer propriedade na 

localização (x,y,z) e tem o nome de valor escalar. A colecção de todos esses valores é tem a designação de scalar 

field (campo escalar) no volume. O conjunto de todos os pontos no volume com o mesmo valor escalar tem o 

nome de level surface ou isosurface. Na verdade se o campo escalar estiver distribuído de uma forma contínua 

então é porque forma uma superfície. Geralmente o conjunto de dados volumétrico é isotrópico, ou seja, todas as 

amostras são tiradas num intervalo regular. Se o intervalo em que são tiradas as amostras for irregular então o 

conjunto S é anisotrópico. 

 

2.1.1 Tomografia Computarizada  

A tomografia computorizada é uma técnica onde se obtêm várias imagens em sequência provenientes de vários 

raios X em série tiradas sobre um mesmo eixo. Apesar de a radiação usada neste exame ser muito inferior à 

radiação de um raio X, as imagens são por norma mais nítidas e seguem o mesmo princípio dos exames raio X 

convencionais. O corpo do paciente é percorrido por ondas electromagnéticas e dependendo da densidade dos 

tecidos os raios serão mais ou menos atenuados. Os raios percorrem uma fatia do corpo do paciente e vão ser 

projectados em detectores que conseguem precisar a quantidade de raios electromagnéticos que atravessaram o 

corpo. São realizadas várias medições sobre a mesma "fatia" do objecto, é a distribuição dos raios que cria a 

imagem do interior do paciente. Normalmente o conjunto de imagens do CT é isotrópico.  

 

Fig. 1 - Exame de tomografia computorizada de um crânio. 

Cada imagem de um exame CT representa uma faixa do corpo do paciente com uma espessura de 1 a 10 

milímetros. Normalmente cada imagem tem uma dimensão de 512x512 pixels, cada pixel representa cerca de 0,5 

a 2 milímetros do paciente. As imagens resultantes do exame estão em níveis de cinzento, normalmente são 

utilizados 2 bytes para representar a intensidade de cada pixel.  

Os avanços dos exames CT permitem-nos hoje tirar 64 imagens sequenciais em simultâneo tornando assim 

possível acompanhar os movimentos de órgãos, como por exemplo visualizar o batimento do coração. É uma 

nova área de investigação que preferencialmente utiliza os dados de exames de tomografia computorizada pois 
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até há bem pouco tempo cada imagem demorava cerca de 1 a 5 segundos a ser gerada, o que tornava o exame 

impróprio para acompanhar o movimento de órgãos. 

 

2.1.2 Ressonância Magnética (MRI) 

Neste tipo de exames é utilizado um campo magnético e ondas rádio para produzir as imagens do interior do 

paciente. O campo magnético faz com que cada ponto no espaço emita uma dada frequência rádio, sensores 

detectam as frequências emitidas e a imagem é criada. O mecanismo de detecção é muito preciso e como 

consequência conseguem-se imagens de grande detalhe anatómico. 

 

Fig. 2 - Exame de ressonância magnética ao crânio. 

 

Os scans de MRI conseguem obter sequência de imagens sobre qualquer eixo e direcção. Normalmente as 

imagens geradas têm uma resolução de 512x512 pixels com 10 bits para representar cada pixel. São geradas 

cerca de 30 imagens por cada exame. 

 

2.1.3 Ultra Som 

 

Os exames de ultra-som utilizam a energia acústica para formar as imagens interiores do paciente. O aparelho é 

constituído por um emissor de altas frequências e vários receptores. Normalmente o operador coloca o aparelho 

sobre o paciente e move-o de modo a obter imagens de várias partes do corpo. Neste exame é emitido um pulso 

sonoro de curta duração e de alta frequência que se propaga pelo corpo em estudo. A energia emitida é reflectida 

quando encontra uma superfície entre dois tecidos de diferentes propriedades. Os receptores que estão 

localizados perto do emissor registam a distribuição e os tempos de percurso da energia reflectida. Com base 
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nestes dados é possível gerar uma imagem do interior do corpo. Este tipo de exames é útil na visualização de 

músculos, tendões e muitos órgãos internos, não é possível obter imagens de estruturas ósseas. 

 

Fig. 3 – Resultado de um exame de ultra som a um feto. 

 

Normalmente este tipo de exames gera imagens de 512x512 pixels com 1 byte para representar cada pixel. 

Algumas características das imagens geradas por ultra-som acrescentam dificuldades à visualização 3D. Os 

métodos que preferencialmente utilizam dados de CT ou MRI têm que ser adaptados para os exames de ultra 

som. São várias as razões que não permitem a aplicação directa dos métodos normais de visualização: 

• Primeiramente dado que é da responsabilidade do operador movimentar o aparelho de ultra-som para 

captar as imagens, uma sequência de imagens não tem um intervalo regular assim como não são obtidas 

com a mesma orientação. 

• As imagens têm uma quantidade significativa de ruído tornando impossível separar o ruído dos dados. 

• Existem superfícies obscurecidas devido à atenuação da energia em tecidos precedentes nos caminhos 

dos raios. 

• A intensidade de cinzentos da imagem gerada varia conforme o ângulo de incidência do aparelho, 

tornando impossível a definição de isosurfaces. 

Apesar das dificuldades é possível obter resultados satisfatórios com este tipo de dados, em [Weng97] são 

propostas várias técnicas que permitem reduzir as dificuldades na visualização tridimensional de modelos com 

dados de ultra som. 
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2.1.4 Tomografia por emissão de Positrões (PET) 

 

A tomografia por emissão de positrões (medicina nuclear) permite obter imagens através de processos 

metabólicos do organismo. Uma substância radioactiva é administrada no paciente que é colocado num detector. 

A substância vai participar no processo bioquímico a ser visualizado, o equipamento utiliza uma câmara gamma 

que detecta a distribuição espacial da substância radioactiva, esta informação é utilizada para gerar a imagem. 

Através do controlo da substância é possível gerar imagens de vários processos metabólicos. Este tipo de exames 

são muito utilizados na visualização de tumores e no diagnóstico de doenças que afectam o cérebro. 

 

Fig. 4 – Resultado de exame PET a um cérebro. 

 

As imagens geradas são de baixa resolução e têm uma grande quantidade de ruído. Por cada exame são geradas 

normalmente sequências de 10 a 30 fatias, com 256x256 pixels e 2 bytes por pixel. É comum sobrepor as 

imagens geradas pelo PET sobre CT de forma a se conseguir uma melhor percepção espacial dos dados do 

exame PET. 

2.2 Etapas da Visualização de Imagens Médicas 

A visualização de dados volumétricos requer várias etapas de forma a transformar os dados bidimensionais em 

representações tridimensionais. Primeiramente é necessário a aquisição de dados, a etapa "Formação de Volume" 

processa a sequência de imagens de entrada melhorando contraste ou eliminando ruído. A etapa "'Formação de 

Volume" não é considerada uma etapa da visualização [Seixa99] pois faz parte do processo de aquisição.  
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Fig. 5 – Etapas da Visualização Volumétrica 

Os dados utilizados na visualização médica representam sequências de imagens dos objectos que pretendem 

representar. Consoante as características iniciais dos dados poderá ser necessário criar novas imagens, pois 

grande parte dos algoritmos de visualização admitem que os dados de entrada representam fatias que estão 

dispostas à mesma distância, essas fatias podem ser geradas por interpolação ou duplicação de fatias. Como 

resultado da formação do volume, um dado objecto que estava representado por fatias de imagens está agora 

decomposto em células de idênticas dimensões e arrumadas uniformemente sobre uma rede regular 

tridimensional, essas células são chamadas de voxels. O voxel é um elemento do volume tal como o pixel é um 

elemento da imagem. 

Depois de obtido o volume, o processo de visualização começa com a classificação, esta etapa identifica os 

diferentes tecidos representados em cada voxel. Esta etapa tem um propósito diferente em duas abordagens de 

visualização diferentes. Na abordagem de extracção de superfícies, a classificação identifica que superfície no 

volume será poligonizada. Por outro lado, o render directo identifica as propriedades de material a aplicar nos 

diferentes tecidos, as propriedades podem ser por exemplo valores de cor, opacidade e propriedades de reflexão 

da luz. Desta forma tecidos com características diferentes vão ser visualizados com diferentes materiais. As 

transfer functions são funções que classificam os vários materiais que compõe o volume com base nos valores de 

intensidade de cinzento de entrada. As transer functions são um tópico bastante importante em qualquer 

aplicação de visualização de imagens médicas, possibilitam por exemplo separar diferentes materiais do volume 

como tecido, estrutura óssea e matéria gorda. A identificação dos vários materiais permite que cada material seja 

visualizado com diferentes propriedades. 
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Existem várias abordagens no campo da classificação, primeiramente a classificação era realizada recorrendo a 

dados probabilísticos onde [Drebi88] separou com sucesso estrutura óssea, tecido e gordura do volume de dados. 

Um classificador probabilístico analisa os histogramas de volume de forma a dar a conhecer a estrutura dos 

dados do volume e decidir os valores que representam a estrutura que se pretende visualizar. Um método de 

classificação mais sofisticado é conseguido através de medidas objectivas como a entropia máxima da imagem 

ou variação do histograma [Seixa99]. 

O passo seguinte é aplicar um modelo de iluminação que determina a cor de cada elemento do volume de acordo 

com as características da luz. Nos algoritmos de extracção de superfície aplicam-se modelos de iluminação 

utilizados em Computação Gráfica enquanto algoritmos de render directo utilizam adaptações. Os modelos de 

iluminação de computação gráfica (como Phong e Gouraud) necessitam do vector normal para calcular as 

componentes reflectidas da luz. Os algoritmos de extracção de superfícies têm dados geométricos que permitem 

facilmente deduzir facilmente os vectores normais à superfície. Os dados volumétricos dos algoritmos de render 

directo não têm explicitamente informação das superfícies nem as respectivas normais, os dados são os vários 

níveis de cinzento que estão dispostos numa rede tridimensional. Neste tipo de dados a aplicação de um modelo 

de iluminação não é directo já que as normais são necessárias para calcular a componente difusa e especular. 

Contudo é possível calcular o vector gradiente no modelo de iluminação. O gradiente é calculado com base na 

diferença local de níveis de cinzento, existem várias possibilidades no cálculo dessa diferença que conduzem a 

diferentes resultados. Uma comparação detalhada dos diferentes estimadores do gradiente pode ser encontrada 

em [Tied90]. 

A última etapa é a projecção dos voxels, ou polígonos na superfície de visualização. Esta etapa realiza operações 

sobre diferentes dados nas duas abordagens, na extracção de superfícies o processo é semelhante à projecção de 

polígonos da computação gráfica, com remoção de faces ocultas e traseiras. Na abordagem de render directo os 

voxels são projectados no plano de visualização e é calculado a contribuição de cada na imagem final. 

Além das etapas de visualização de volume, existe também o processo de segmentação. Apesar da segmentação 

ser um processo independente da visualização este pode, e deve ser, inserido nas etapas apresentadas. Por vezes 

é conveniente efectuar a segmentação depois do estágio de classificação, pois dependendo dos dados, podemos 

querer segmentar apenas as estruturas visíveis pelo operador. A secção 2.4 dá uma visão global sobre este 

processo e abordagens de segmentação de dados. 

2.3 Visualização 

Como apresentado anteriormente, existem duas abordagens possíveis na visualização de volumes de dados: ou se 

utilizam técnicas de extracção de superfícies e aplica-se um qualquer render bem conhecido da computação 

gráfica ou faz-se o render directo. Neste capítulo pretende-se apresentar técnicas de render directo dos volumes 

pois esta foi abordagem seguida nesta tese, na secção “2.6 – Discussão” é apresentado porque se escolheu esta 

abordagem de visualização. 

O render Directo de Volume é um conjunto de técnicas utilizadas que permite visualizar o interior de sólidos a 

partir de imagens 2D. A característica principal desta abordagem é que os dados de entrada nunca são 
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convertidos para representação de polígonos, o aspecto da imagem final é bastante realista sendo indicada para 

visualização de volumes que representam objectos amorfos, tais como fluidos. 

Outra vantagem dos métodos de render directo é o facto de estes métodos separarem as operações de 

classificação das operações de iluminação. Isto permite que o aspecto da superfície obtida na iluminação, seja 

independente de erros de classificação. 

De acordo com os passos de visualização descritos na secção anterior, os algoritmos de render directo têm 

variações conceptuais relativamente aos algoritmos que extraem as superfícies. A classificação é realizada com o 

objectivo de se encontrar as diferentes estruturas existentes no conjunto de dados, sendo possível isola-las. A 

classificação atribui a cada material encontrado um valor de cor e opacidade. As funções responsáveis por este 

mapeamento são chamadas de funções de transferência (transfer functions). A cor permite gerar uma 

representação visual do material que representa cada voxel. O mapeamento da opacidade é utilizado para que o 

utilizador possa visualizar apenas o material que lhe interessa. 

 

Fig. 6 - Imagens com diferentes funções de transferência [Strin03]. 

A principal desvantagem desta família de algoritmos é que cada vez que uma imagem necessita de ser criada tem 

que se percorrer todo o volume de dados. Quanto a erros que podem ser introduzidos no processo de render o 

problema principal é a frequência de amostragem dos dados de entrada, pois os dados podem possuir frequências 

maiores que a frequência de Nyquist. Quando não se respeita o teorema de Nyquist vão existir artefactos de 

aliasing na imagem gerada. Existem abordagens que permitem que a técnica tenha uma reduzida propagação de 

erro tomando certas precauções, o resultado final pode ter um desvio ínfimo de precisão [Drebi88]. 

Existem várias abordagens para classificar a família de algoritmos do render directo, uma forma de subdividir as 

várias abordagens é separar os algoritmos em: "ordem da imagem" (forward mapping), "ordem dos objectos" 

(backward mapping) e métodos baseados em mudança de base.  

Na abordagem "ordem da imagem" geralmente lança-se um raio associado a cada pixel da imagem e encontram-

se os voxels interceptados, os quais contribuem para o valor do pixel. Exemplo de um algoritmo do género é o 

ray casting. A abordagem baseada na "ordem dos objectos" percorre o volume e para cada elemento do volume 

(voxel ou célula) encontra os pixels que são afectados pela sua contribuição. Exemplos de algoritmos que 

seguem esta abordagem são v-buffer e splatting. Por último, os métodos baseados em mudança de base realizam 

uma transformação do volume para outro sistema de coordenadas. Esta abordagem usa ainda algoritmos de 

forward mapping ou backward mapping para percorrer o volume e gerar a imagem, um exemplo deste tipo de 

abordagem é o Wavelet. 
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Seguidamente apresentamos vários algoritmos representativos de cada abordagem: ray casting, splatting, shear 

warp e métodos baseados em mudança de base. 

 

2.3.1 Ray Casting 

 

O algoritmo Ray Casting foi proposto por [Elvin92], a filosofia do algoritmo é muito simples, o algoritmo lança 

raios primários a partir de cada pixel do espaço imagem e encontra os voxels que os interceptam, cada voxel 

contribui para a cor final do pixel na imagem. São lançados tantos raios como quantos pixels existentem na 

imagem o que torna o algoritmo com grande custo computacional. 

 

Fig. 7 - Algoritmo Ray-Casting. 

 

O algoritmo tem sido optimizado a diversos níveis, uma forma de reduzir o consumo de memória e o alto custo 

computacional é substituir a enumeração exaustiva do volume por uma enumeração espacial hierárquica, onde 

voxels de valores semelhantes são agrupados em células. Uma outra optimização é utilizar a terminação do raio 

de uma forma adaptativa, interrompendo o cálculo das contribuições quando estas já não forem significativas, 

são explicados outras formas de optimização em [Seixa95]. 

 

2.3.2 Splatting 

 

O algoritmo de Splatting [Westo90] funciona de forma diferente do ray casting, em vez de traçar raios a partir 

dos pixels para os voxels do volume, calcula a contribuição do voxel nos pixels. O nome do algoritmo surge pois 

pode ser comparado com a situação de se lançar uma bola de neve (voxel) a uma janela de vidro (plano de 

imagem), vai existir uma contribuição acentuada de neve no centro do impacto e a contribuição vai 

desaparecendo quanto mais longe estiver do centro do impacto. De certa forma é usado o mesmo pipeline do 
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render de polígonos, pois cada primitiva passa ao longo de várias etapas semelhantes de cada vez que é 

visualizada uma imagem. 

O algoritmo começa por determinar qual a ordem de visita a aplicar de forma a percorrer o volume. Os voxels 

são ordenados de acordo com a sua distância ao plano de imagem, o voxel mais próximo é o primeiro a ser 

"atirado" ao plano de imagem. Os valores de cor e opacidade de cada pixel são classificados de acordo com os 

valores dados nas funções de transferências. 

 

Fig. 8 - Imagem resultante do algoritmo Splatting. 

 

O passo seguinte encontra a contribuição de cada voxel na imagem projectando o voxel no espaço imagem. Se a 

cor do pixel fosse resultado apenas da projecção dos voxels, existiriam problemas de aliasing, pois em certas 

zonas da imagem iria se verificar regiões em bloco. Como tal o algoritmo recorre a funções que distribuem a cor 

do voxel em pixels adjacentes, são chamados de filtros de arredondamento (reconstruction kernels ). A projecção 

da função de arredondamento no espaço imagem é denominada de footprint. O footprint é representado como 

uma tabela de funções que definem os valores dos pixeis adjacentes, o centro da tabela terá os valores de 

material do voxel projectado. A reconstrução da imagem é um processo aditivo, pois para cada pixel da imagem 

final são somados todos os valores das funções de arredondamento que contribuem para o valor do pixel. 

A maior vantagem do splatting é que só são projectados os voxels que vão contribuir para a imagem final. É 

reduzido o volume de informação necessário para se processar e armazenar. Várias optimizações ao algoritmo 

foram propostas, [Laur91] propõe que os dados do volume devem ser células ao invés de voxels (as células 

podem ter um volume arbitrário) e devem estar organizados numa estrutura em árvore octree que permite saber 

mais rapidamente quais as células que estão no campo da visualização. 

O algoritmo de V-buffer é da mesma família do splatting mas em vez de utilizar voxels como unidade de 

projecção utiliza células, o algoritmo percorre o interior das células, interpolando os valores dos vértices e 

projectando cada valor interpolado no plano de visualização. 
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2.3.3 Shear Warp 

 

A base do algoritmo Shear Warp [Lacro91] é semelhante ao algoritmo de Splating, neste algoritmo temos a 

decomposição da transformação de projecção em duas etapas. A primeira etapa transforma o volume para que 

cada fatia da imagem fique paralela ao plano de imagem. Desta forma os raios de visão percorrem de uma forma 

trivial as fatias do volume, é criada uma imagem intermediária distorcida. A segunda etapa corrige a deformação 

da imagem intermédia e gera a imagem final do objecto tridimensional. 

 

Fig. 9 - Imagem resultante do algoritmo Shear Warp. 

O algoritmo shear-warp permite uma visualização interactiva, o tempo para gerar uma imagem é reduzido. 

Contudo a qualidade de imagem está comprometida não sendo possível gerar imagens de grande qualidade como 

as imagens de ray-casting ou splatting. 

 

2.3.4 Métodos baseados em Mudança de Base 

 

Esta família de algoritmos usa uma representação diferente de todas as que foram apresentadas até agora. O 

primeiro passo é converter a informação espacial 3D para o domínio da frequência. São vários os domínios 

possíveis de se utilizar: Fourier, Hartley, bases de Cosseno, Wavelets, etc. Assim que o volume estiver no 

espaço frequência, podemos gerar imagens percorrendo o plano perpendicular à direcção de visualização 

pretendida, colocar num vector 2D a informação desse plano e aplicar a transformada 2D inversa 

correspondente. É possível gerar imagens de qualquer ponto de vista pretendido. 

De modo a facilitar a compreensão deste método podemos constatar que um exame CT também aplica o mesmo 

princípio num contexto não muito diferente. Um exame CT funciona da seguinte forma: um emissor de raio-X 

gira em volta do objecto em estudo e emite uma dada quantidade de raios X. Os raios percorrem o objecto e 

conforme a constituição do objecto os raios vão ser mais ou menos atenuados. Com auxílio de um detector é 

medido a densidade dos raios projectados, a medição é no espaço 1D. Isto é repetido com medições efectuadas 
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de algumas centenas de ângulos diferentes. São depois utilizadas técnicas para calcular a distribuição 2D dos 

raios que atravessaram o objecto com base nas projecções medidas no espaço 1D. Uma das formas para se 

conseguir esta reconstrução é utilizando o teorema de Projecção de Fourier. O teorema de Projecção de Fourier 

diz que "a projecção de um volume em uma dada direcção pode ser obtida através da extracção de uma fatia 2D 

perpendicular à direcção de projecção e da aplicação da transformada inversa de Fourier a esta fatia". 

A projecção é obtida directamente a partir do espectro 3D dos dados. A informação 3D é convertida apenas uma 

vez. O aspecto das imagens geradas é semelhante ao aspecto dos exames raio-x. O método sofre limitações ao 

nível da iluminação. São suportadas operações de shading e depth cueing de modo a melhorar a percepção da 

imagem [Entezz02]. 

 

Fig. 10 - Imagem da aplicação de um algoritmo de mudança de base.  

 

Existem várias vantagens de se trabalhar com dados no domínio da frequência em vez da representação espacial. 

Primeiro, o refinamento progressivo da imagem é uma consequência natural da representação. Podemos criar 

uma imagem apenas com base em baixas frequências. Isto permite que a complexidade do resampling e da 

transformação inversa sejam muito menores. Podemos aplicar filtros que são computacionalmente mais 

eficientes do que fazer a mesma operação na representação espacial (filtros de sharpness por exemplo). Graças a 

propriedades das transformadas, a operação de convolução tem muito menos custos computacionais. 

São vários os algoritmos que utilizam o espaço frequência para representar os dados volumétricos. O algoritmo 

Fourier Volume Rendering [Malzb93] é uma concretização do método apresentado. Outro método mais recente é 

o Monte Carlo Volume Rendering [Csébf03] que utiliza o sistema de integração Quasi-Monte Carlo. 
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2.3.5 Wavelet Splatting 

 

O espaço frequência pode ser utilizado em conjunto com os algoritmos de forward mapping e backward 

mapping. É o caso do wavelet splatting, que junta o wavelet com o algoritmo de splatting. As wavelet são 

utilizadas como filtros de reconstrução nos footprints melhorando bastante a performance do splatting pois a 

operação de convulsão tem menor custo no espaço frequência. 

Recentemente este tipo de algoritmos é utilizado em aplicações distribuídas, onde existe um servidor com os 

dados volumétricos e os clientes solicitam imagens sobre diversos pontos de vista. A imagem é transmitida pelo 

servidor e o cliente vai recebendo dados que lhe permitem gradualmente melhorar a definição da imagem. A 

codificação da wavelet é robusta em erros de transmissão, se ocorrer um erro num nível da wavelet, este será 

suavizado no próximo nível. 

 

2.4 Segmentação 

 

A Segmentação é uma qualquer técnica que extrai um objecto ou uma superfície de interesse de uma cena. Por 

exemplo, a segmentação pode ser usada para isolar as porções de osso de um volume de dados médicos usando 

como informação o tecido que rodeia a estrutura óssea. 

A classificação pode ser também considerada como um processo de segmentação. A classificação permite ao 

utilizador visualizar o interior do objecto e explorar a sua estrutura interna em vez de visualizar apenas a 

superfície da estrutura. É uma etapa que permite ao utilizador encontrar as estruturas dentro do volume de 

informação sem definir explicitamente a forma e extensão da estrutura. É possível segmentar um determinado 

órgão ou tecido encontrando os valores escalares que definem a sua forma no volume e aplicar um método de 

extracção de superfícies. Contudo a aplicação da classificação não apresenta bons resultados, a estrutura pode ser 

um órgão ou um tecido mas é representada com um valor escalar simples. No mesmo volume de dados, 

diferentes tipos de tecido podem ter o mesmo valor escalar e um voxel pode representar múltiplos materiais. 

Além disso, pode não ser possível encontrar valores de classificação plausíveis de modo a separar correctamente 

as estruturas. Para separar tais estruturas, os voxels necessitam de ser etiquetados de modo a serem tratados de 

forma independente. 

A segmentação de estruturas de imagens médicas e a sua reconstrução geométrica é um processo complicado 

devido ao tamanho do volume de informação e devido à complexidade e variabilidade das formas anatómicas de 

interesse. Além disso a presença de ruído pode causar a indefinição dos limites das estruturas. O desafio é extrair 

elementos da fronteira pertencentes à mesma estrutura e integrar esses elementos num modelo coerente e 

consistente da estrutura. Dependendo do processo de aquisição do volume e do objecto em causa, pode ser 

relativamente fácil, difícil ou mesmo impossível segmentar algumas estruturas automaticamente. A maioria dos 
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algoritmos são semi-automaticos ou optimizados para segmentar uma estrutura onde existe conhecimento de 

ordem superior. 

O domínio da segmentação é bastante extenso, nesta secção são consideradas as técnicas de: thresholding, 

deformable models e region growing por estas serem as técnicas que apresentam melhores resultados [Dzung98]. 

 

2.4.1 Tresholding 

 

A abordagem de tresholding segmenta imagens escalares com base no valor de intensidade. O procedimento 

determina um valor de intensidade que é fronteira de um dado objecto. A segmentação é efectuada agrupando 

todos os pixels ou voxels com uma intensidade maior que o valor introduzido numa classe que representa o 

objecto, todos os outros não pertencem ao objecto. A determinação de vários valores limite é denominado de 

multithresholding [Sahoo88]. 

O tresholding é um processo de fácil implementação e muitas vezes eficaz em imagens onde as diferentes 

estruturas têm grande contraste de intensidade. Este método é muitas vezes utilizado como etapa inicial nas 

operações de segmentação. A sua principal limitação é que não tem em consideração as características espaciais 

da imagem sendo por isso sensível ao ruído. O ruído interfere no histograma da imagem tornando a separação 

mais difícil. 

 

2.4.2 Deformable Models 

 

Um método bastante utilizado na segmentação de imagens médicas é o uso de Deformable Models (modelos 

deformáveis). Este método requer que o utilizador coloque uma curva ou superfície perto dos limites do objecto 

a segmentar, o método depois adapta a curva ou superfície à região de interesse permitindo que o utilizador 

aperfeiçoe o contorno. Forças externas são derivadas da imagem de forma a aproximar a curva ou superfície de 

na estrutura de interesse. Os modelos deformáveis permitem acomodar a variabilidade de estruturas biológicas 

sobre o tempo e através do espaço. Além disso os métodos suportam mecanismos de interacção intuitiva. O 

objectivo deste método é adaptar um contorno inicial dado pelo utilizador a uma forma da imagem. Para que 

essa adaptação seja possível, a forma da imagem tem que estar realçada com um nível de contraste face às outras 

formas patentes na imagem. Os fundamentos matemáticos dos modelos deformáveis representam a confluência 

da geometria, física e teoria de aproximação. A geometria representa a forma do objecto, a física impõe 

restrições de como a forma pode variar no espaço e no tempo, e a teoria de aproximação oferece os 

sustentamentos dos mecanismos para adaptação dos modelos na forma. O modelo deformável que tem atraído 

mais atenções é o popular  Snakes [Kass88]. 

É possível dividir a segmentação através de modelos deformáveis em duas categorias, se os objectos a que se 

aplicam os modelos são imagens usam-se curvas deformáveis, se os objectos são volumes usam-se superfícies 

deformáveis. 
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Os modelos deformáveis foram primeiramente aplicados na visualização de imagens médicas na segmentação de 

estruturas no espaço imagem 2D. Tipicamente os utilizadores iniciam o modelo deformável fornecendo ao 

sistema um contorno perto do objecto de interesse que se assemelha à estrutura do objecto. O sistema permite 

que o contorno se adapte ao objecto de interesse. Os utilizadores podem depois usar as capacidades interactivas 

dos modelos e manualmente melhorar a adaptação. Nas várias iterações do contorno o utilizador espera 

encontrar um contorno que se assemelha ao objecto, o modelo do contorno pode então ser utilizado como 

contorno inicial das imagens vizinhas. Os modelos são então deformados até que se adaptem à imagem vizinha e 

são novamente propagados ao novo vizinho até que toda a sequência tenha sido processada. A sequência de 

contornos resultante pode ser conectada para formar uma superfície 3D continua [Lin89] [Chang91] [Cohen91]. 

A aplicação de snakes e de outros modelos de contorno deformáveis para extrair regiões de interesse têm 

limitações na medida que foram desenhados como modelos interactivos. Em aplicações não interactivas têm que 

ser iniciados com uma forma semelhante à estrutura de interesse para garantir um bom desempenho. As 

restrições da energia interna do snakes limita a flexibilidade geométrica e impede a representação de formas de 

pequenas dimensões ou com bifurcações. 

Alguns investigadores desenvolveram esquemas de modelação que permitem representar com bifurcações 

[Casel95]. A segmentação de um volume adaptando contornos em sequência, manualmente ou aplicando 

modelos deformáveis é um processo demorado e requer um processamento posterior que liga a sequência de 

contornos 2D a uma superfície continua. O uso de superfícies deformáveis por outro lado resulta numa técnica 

mais rápida, robusta que assegura uma superfície coerente entre imagens. Modelos de superfícies deformáveis 

foram utilizados primeiramente em visão por [Terzo88], o modelo balloon (balão) [Mille91] é dos modelos de 

superfície mais conhecidos. O processo proposto por Miller propõe construir uma aproximação poligonal de uma 

esfera (balão) e geometricamente deformar o balão até que a superfície contenha a superfície do objecto do 

volume de dados. 

O processo de segmentação é formulado como a minimização da função de custo onde o comportamento 

desejado do modelo de balão é determinado por uma função de custo local associada a cada voxel. A função de 

custo é uma soma pesada de três termos: um potencial de deformação que "expande" o modelo de vértices até ao 

limite do objecto, um termo de imagem que identifica características como os lados e contraria a expansão do 

balão, e um termo que mantém a topologia do modelo restringindo cada vértice a ficar perto do centroide dos 

seus vizinhos. Em volumes de dados médicos, a forma geral dos objectos e a sua localização é conhecida e pode 

ser incorporada nos modelos deformáveis como condições iniciais, restrições ou na adaptação do modelo. Para 

uma interpretação automática, é essencial ter um modelo que não descreva apenas o tamanho, forma, localização 

e orientação do objecto alvo mas também que espere variações nestas características. 

Um número significativo de investigadores tem incorporado conhecimento da forma do objecto nos modelos 

deformáveis usando formas deformáveis padrão. A ideia das deformações padrão começou com [Fisch73] que 

padronizou a extracção da coluna vertebral. 

As principais vantagens dos modelos deformáveis são a sua habilidade na geração directa de curvas ou 

superfícies paramétricas fechadas e a sua natureza suave que permitem reparar dados volumétricos com ruído. A 

principal desvantagem é que requer interacção manual para colocar o modelo inicial e na escolha dos parâmetros 

apropriados a determinada natureza de dados. Normalmente este método de segmentação apresenta fracos 
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resultados na adaptação de contornos côncavos. Os contornos extraídos por este método podem ser colocados em 

representações implícitas em vez de se usar representações paramétricas explícitas. 

 

2.4.3 Region Growing 

 

Uma outra abordagem possível no campo da segmentação é o método de Region Growing inicialmente proposto 

por [Adams94]. O método requer que o utilizador indique um ponto inicial (ou vários pontos) interiores à região 

de interesse. Seguidamente o método propaga o ponto inicial por todo o volume respeitando critérios definidos 

pelo utilizador. O critério pode ser baseado na informação da intensidade ou nas fronteiras da imagem. Como 

resultado, a região expandida vai conter a superfície de interesse. 

Tal como o método de tresholding, o region growin é utilizado com outros métodos de segmentação, 

particularmente quando se pretende extrair estruturas de tamanho reduzido. A sua principal desvantagem é que 

requer uma interacção manual para colocar o ponto inicial, e por cada região a extrair é necessário um ponto. 

Além disso este método pode ser sensível ao ruído dos dados causando "buracos" ou descontinuidades nas 

superfícies extraídas. O trabalho de [Mangin95] apresenta um algoritmo que pretende resolver estas 

desvantagens do region growing. O trabalho do [Chen06] pretende simplificar a interacção na escolha do ponto 

inicial recorrendo a segmentações 2D para seleccionar o volume onde está a área de interesse e posteriormente 

uma navegação 3D para escolher a posição do ponto inicial. 

2.5 A (R)evolução do Hardware Gráfico 

De todas as componentes de um computador, as placas gráficas deverão ser as que mais têm evoluído ao longo 

dos últimos anos, se não vejamos, quando se adquire um novo disco rígido, um processador ou uma 

motherboard, encontramos algumas diferenças notáveis em relação às velocidades de acesso, capacidade ou 

cache disponíveis no mercado. Quando se realiza um upgrade de uma placa gráfica, encontramos além das 

melhorias de desempenho também novas funcionalidades gráficas específicas que podem ser úteis na realização 

de aplicações. 

As primeiras placas possuíam apenas a capacidade de mostrar num ecrã o conteúdo de um buffer existente na 

placa, nesta altura o software era responsável por determinar a cor dos pixéis e enviar essa informação para a 

placa gráfica. À medida que o custo e o tamanho dos transístores foi diminuindo as tarefas até então realizadas 

em software migraram para unidades especializadas de hardware, houve aumento na velocidade da visualização 

gráfica assim como um aumento do número de etapas de visualização.  

Até 1996 o processamento gráfico realizava-se apenas recorrendo a vários dados de entrada (vértices, texturas, 

normais…), a unidade gráfica era responsável pelo processamento destes dados e apresentar a imagem 

resultante. É certo que existiam várias variáveis que se podiam definir alterando assim o resultado final, mas o 

número de etapas eram fixas e o processamento era como uma caixa negra (são fornecidos os dados de entrada e 
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é devolvido o resultado), a figura 11 mostra o pipeline de visualização do Opengl e como este não contemplava a 

execução de programadas realizados pelo utilizador [Shrein05]. 

 

Fig. 11 – Pipeline do hardware Gráfico 

 

Todas as etapas apresentadas foram alteradas com a introdução da Unidade de Processamento Gráfico (GPU – 

Graphics Processing Unit) que permitiu a inserção de programas realizados pelo utilizador em duas etapas chave: 

transformação dos vértices e a rasterização. Os programas são conhecidos como “vertex shaders” e “fragment 

shaders”. Os programas são capazes de efectuar cálculos matemáticos, operações lógicas, controlar o fluxo do 

programa, aceder aos dados de entrada e transforma-los. Não existe a limitação anterior de apenas se utilizar os 

parâmetros de input fornecidas nas diversas etapas podendo ser definidas variáveis criadas pelo utilizador.  

No início da geração dos GPUs existia um grande obstáculo na sua utilização dado que os programas tinham que 

ser escritos numa linguagem de baixo nível semelhante ao assembly. Este facto tornou a introdução lenta de 

algoritmos nos GPUs, especialmente porque cada fabricante tinha instruções específicas e diferentes 

características de performance entre diferentes placas, o que era bastante limitador. Este problema foi 

ultrapassado com a implementação da linguagem Cg (C for Graphics), uma linguagem de programação standart 

de alto nível. 

A linguagem é muito semelhante à linguagem C e oferece ao programador elementos de alto nível muito úteis 

como vectores, matrizes, condições de controlo de fluxo ou definição de funções. São também oferecidas 

funções nativas genéricas que providenciam uma maior velocidade de processamento no cálculo de certas 

funções dado que estão implementadas em hardware (multiplicação de matrizes ou calculo de produtos internos 

por exemplo).  

Depois de normalizada a linguagem as possibilidades de debug são hoje a grande dor de cabeça na programação 

em GPUs, é difícil realizar o depuramento de código pois o output são apenas imagens (ou cores de pixéis). É 
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difícil localizar que parte do programa está a falhar para que o output não esteja de acordo com o resultado 

esperado.  

Presentemente as placas gráficas são já consideradas verdadeiras unidades de processamento em paralelo e 

muitos são os algoritmos adaptados para aproveitar o poder de processamento. A título de exemplo encontramos 

a utilização da placa gráfica para resolver sistemas lineares [Krüger03] ou modelos físicos de corpos rígidos. 

Mas nem todos os algoritmos podem ser convertidos eficientemente, para isso é necessário formular o problema 

em contexto de imagem e muitas vezes o resultado não tem vantagens computacionais. Na figura 12 

encontramos uma comparação entre a velocidade do CPU face ao GPU, até Julho de 2008 o processador no 

mercado mais rápido (QX9775) só calculava 51 GFLOPS (Operações de ponto flutuante por segundo) enquanto 

que em Novembro de 2006 a placa gráfica mais rápida já calculava mais de 518 GFLOPS (GeForce 8800 GTX). 

A lei de Moore que já é aplicada ao nível do CPU dizendo que a capacidade do processador duplica de dois em 

dois anos tem que ser rescrita ao nível do GPU, já que a sua performance duplica de ano para ano. 

 

 

Fig. 12 - Evolução do CPU versus GPU.  

 

São já várias as publicações que estudam a adaptação de algoritmos em contexto de imagem, o sítio da internet 

http://www.gpgpu.org/ é uma referência nesta matéria e tem apontadores para artigos com algoritmos variados 

que vão desde simulações de acústica a data mining. Os ganhos ao nível da velocidade dependem da 

possibilidade de se tirar partido da execução em paralelo que o GPU oferece.  

Recentemente em 2007, as duas principais marcas de placas gráficas (NVIDIA e ATI) lançam para o mercado 

respectivamente as APIs CUDA (Compute Unified Device Architecture) e CTM (Close to Metal). Estas APIs 

proporcionam uma linguagem de baixo nível que permite aos programadores acederem a um conjunto de 

instruções nativas e acederem directamente a elementos computacionais paralelos. 

Ao contrário da linguagem Cg, a utilização destas APIs requer a utilização de placas exclusivamente das marcas, 

por não estarem normalizadas a comparação entre as duas é inevitável. As abordagens seguidas são diferentes 
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sendo CUDA mais alto nível e fácil  de utilizar [Carap07]. Mais uma vez as fronteiras da computação são 

alargadas migrando mais elementos das aplicações para a placa gráfica. 

2.5.1 Programação GPU 

 

Na secção anterior, verificámos que a tecnologia actual das placas gráficas permite um poder de cálculo bastante 

poderoso superando o CPU. Segundo [Owens05] não basta oferecer grande quantidade de processamento às 

aplicações, devem ser essencialmente perseguidos dois objectivos importantes: organizar os dados internamente 

para permitir uma óptima performance e promover a comunicação eficiente entre CPU e GPU. Nesta secção 

analisamos o modelo de programação GPU verificando como o fluxo de dados permite cálculos altamente 

eficientes. 

Além de ser especializada para o processamento gráfico, a linguagem Cg é diferente de outras linguagens de 

programação, pois é baseada num modelo de fluxo de dados. Neste modelo, o cálculo ocorre em resposta aos 

dados que circulam nas várias etapas de processamento.  

 

Fig. 13 - Pipeline do Hardware Gráfico  

 

No pipeline de visualização, cada etapa recebe input da etapa anterior e o seu output é processado na etapa 

seguinte. A figura 13 mostra o pipeline de visualização das placas gráficas. A aplicação 3D envia inicialmente 

para o GPU uma lista de vértices num determinado contexto de geometria (tipicamente: polígonos, linhas e 

pontos). 
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Fig. 14  – GPU Pipeline  

 

A primeira etapa realiza várias operações matemáticas a cada vértice, estas operações incluem a transformação 

da posição do vértice em coordenada de ecrã, criação das coordenadas de textura e cálculos relacionados com a 

iluminação. É nesta fase que o “vertex program” pode alterar o modo como estes dados são processados, a 

imagem 14 mostra a localização da aplicação Cg no pipeline de visualização. 

A etapa seguinte é a criação de primitivas e rasterização. Primeiramente os vértices são processados e são criadas 

as geometrias que representam (triângulos, linhas e pontos). Antes da etapa de rasterização é realizada as 

populares operações de culling e clipping. Os polígonos que “sobrevivem” são então rasterizados, ou seja, são 

determinados todos os pixels compreendidos na primitiva geométrica. O resultado do processo de rasterização é 

um conjunto de coordenadas de ecrã e um conjunto de fragmentos.  

A etapa seguinte realiza diversas operações sobre os fragmentos, determinando assim a cor correcta de cada 

fragmento com base nas informações de texturas e cor. O programador pode alterar e adaptar as operações 

realizadas aos dados neste nível com o shadder de fragmento ou “fragment program”.  

Na última etapa são realizados os últimos testes a cada fragmento, os testes incluem os populares: scissor test, 

alpha test, stencil test, depth test, blending, dithering e operações lógicas. Se algum teste falha o fragmento é 

rejeitado e a informação descartada, a cor final do fragmento é calculada e armazenada no framebuffer. 
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Os programas estão em momentos estratégicos do pipeline de visualização e são várias as informações que cada 

programa (vertex ou fragment) tem acesso, também são várias as informações que seguem no pipeline após a 

execução de um programa. As variáveis de input e output disponíveis em cada programa estão discriminadas na 

Tabela 1, as variáveis podem ser de vários tipos (números inteiros, virgula flutuante, vectores…) mas em 

bastantes processadores gráficos cada variável internamente é sempre um vector 4D adaptado ao tipo de dados 

que pretende reprentar. 

 

Tabela 1 – Variáveis de Input e Output dos Programas GPU 

 Input Output 

Vertex Shader Vec4 gl_Vertex; 
vec3 gl_Normal; 
vec4 gl_Color; 
vec4 gl_SecondaryColor; 
vec4 gl_MultiTexCoord0; 
vec4 gl_MultiTexCoord1; 
vec4 gl_MultiTexCoord2; 
vec4 gl_MultiTexCoord3; 
vec4 gl_MultiTexCoord4; 
vec4 gl_MultiTexCoord5; 
vec4 gl_MultiTexCoord6; 
vec4 gl_MultiTexCoord7; 
float gl_FogCoord; 

vec4 gl_FrontColor; 
vec4 gl_BackColor 
vec4 gl_FrontSecondaryColor; 
vec4 gl_BackSecondaryColor; 
vec4 gl_TexCoord[ ];  
float gl_FogFragCoord; 

Fragment Shader Vec4 gl_Color; 
vec4 gl_SecondaryColor; 
vec4 gl_TexCoord[ ]; 
float gl_FogFragCoord; 

vec4 gl_FragColor; 
vec4 
gl_FragData[gl_MaxDrawBuffers]; 
float gl_FragDepth; 

 

 

Os nomes das variáveis apresentadas são elucidativos do tipo de informação que representam, as variáveis de 

Input do Vertex Shader são definidas pelo utilizador com base nas instruções Opengl introduzidas. Para além 

destas variáveis, os shaders podem também partilhar variáveis entre si, assim sendo é possível criar uma variável 

no vertex shader e aceder ao seu valor no fragment shader, o valor da mesma variável está acessível a partir do 

vértice e sucessivos fragmentos que foram criados a partir deste. Para além desta partilha de dados, é possível 

aceder à memória de textura em qualquer dos programas. É possível ainda definir variáveis constantes para cada 

programa ou variáveis definidas em contexto CPU e passadas para GPU em qualquer momento. Além dos dados 

que ambos os shaders partilham a informação das texturas também está acessível em ambos, esta característica é 

bastante poderosa já que a informação entre shaders pode ser partilhada pela rápida e extensa memória textura. A 

figura 15 mostra como os dados circulam por todas as etapas da visualização gráfica. 
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Fig. 15 – Stream Model do Pipeline Gráfico 

 

No trabalho apresentado por [Silbe08] é explicado como as potencialidades do CUDA são uma mais valia no 

cálculo de somas e multiplicações em GPU conseguindo uma velocidade 270 vezes superior que calculado em 

CPU. De igual modo [Pharr05] mostra como também consegue transformar qualquer GPU numa máquina de 

calcular mas utilizando apenas shaders. O paradigma das duas soluções são completamente diferentes e 

incompatíveis, ou seja, a forma como se coloca o problema em CUDA não é transposto exclusivamente em 

shaders.  

2.5.2 Vertex Buffer Objects 

 

Um “vertex buffer object” (VBO) é uma funcionalidade poderosa do hardware gráfico que permite armazenar 

informação em memória de elevada performance. Os dados são armazenados na placa gráfica (servidor), a 

aplicação (cliente) guarda apenas uma referência para os dados e é responsável por solicitar a transferência dos 

dados para o pipeline de visualização.  

Vários tipos de buffers podem ser criados no contexto VBO: informação relativamente à cor, normal, 

coordenada 3D, índices ou coordenada de textura. A gestão da memória é realizada do lado do servidor, os 

buffers são armazenados da forma mais eficiente tendo como base o nível de utilização de cada buffer. Para criar 

um VBO é necessário: 

 

1. Criar um novo objecto buffer com glGenBuffersARB() 

2.  Associar o objecto buffer com glBindBufferARB() 

3. Copiar os dados para o buffer com glBufferDataARB() 

 

Um problema desta abordagem é que dado que a gestão da memória é realizada do lado do servidor, e sendo a 

memória partilhada por várias aplicações, é impossível saber o espaço disponível em cada momento. Existe 

contudo uma forma de indicar ao gestor a melhor forma de armazenar os dados que estamos a transferir, 
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indicando a necessidade de actualização dos dados: se vamos actualizar raramente, com alguma frequência ou se 

sempre em cada frame. Assim sendo podemos criar buffers com três tipos de buffers: 

• STATIC_DRAW - Os dados serão actualizados muito raramente ou mesmo nunca. 

• DYNAMIC_DRAW - Os dados serão actualizados com alguma frequência. 

• STREAMING_DRAW - Os dados serão actualizados sempre em cada frame. 

 

Ao indicarmos a necessidade de actualização de cada buffer estamos directamente a indicar ao gestor de 

memória qual a zona de memória mais indicada para colocar os dados: memória do sistema, memória  uncached 

ou memória vídeo. Dado que os diferentes tipos de memória têm características diferentes para o CPU e para o 

GPU, estas dicas de utilização permitem a selecção do tipo de memória mais indicado e como gerir o buffer. 

Obviamente que não são restrições rigorosas e não é impeditivo de se criar um buffer STATIC e actualiza-lo em 

cada frame. Também não existe nenhum impedimento de criar um buffer STREAMING e nunca o alterar, 

contudo não é de todo recomendável [Willi05]. 

Em relação ao problema da visualização das imagens médicas, dada a natureza dos dados considerados não 

iremos necessitar da actualização destes, uma vez em memória os dados não irão sofrer alterações, o que é 

desejável para que a velocidade de visualização seja o mais rápida possível. 

O VBO é bastante poderoso na fase de desenho, podemos passar a informação das normais, texturas, 

coordenadas 3D para o pipeline de visualização de duas formas: ou realizamos o desenho de um intervalo 

específico dos dados (glDrawArrays) ou indicamos explicitamente que dados devem ser processados através de 

um vector com os índices dos dados a desenhar (glDrawElements), o vector com os índices pode estar na 

memória CPU ou também pode migrar para a memória gráfica, dado que existe a possibilidade de armazenar 

índices.  

Este tipo de funcionalidade do VBO é bastante útil para que o utilizador recorrendo a um histograma, visualize 

em tempo real o intervalo de intensidades desejado. No capítulo 5.4 iremos propor uma forma de organizar os 

dados no buffer de forma quando ocorrer uma actualização do intervalo do histograma a actualização de 

partículas seja a mais breve possível.  

Uma outra vantagem da utilização de VBO é a extensão GL_POINT_SPRITE_ARB. Aplicações com sistemas 

de partículas usam por norma a primitiva GL_QUADS para que cada partícula seja desenhada como uma 

textura. Processar os dados desta forma quadruplica o consumo de memória pois são armazenadas quatro 

coordenadas por partícula. O propósito da extensão GL_POINT_SPRITE_ARB é que apenas com um ponto no 

espaço o processador gráfico interpola automaticamente as coordenadas de texturas. Desta forma evita-se 

transferir informação redundante para a placa gráfica diminuindo o número de cálculos no processamento.  

A orientação da textura na extensão GL_POINT_SPRITE_ARB varia consoante a orientação da câmara, a 

textura encontra-se sempre de frente para a câmara, o que é também uma vantagem, pois queremos que todas as 

partículas contribuam para a imagem final. Existe também uma funcionalidade da extensão 

GL_POINT_SPRITE_ARB  que permite variar o tamanho dos pontos conforme a distância ao plano de 

projecção, contudo nos métodos de visualização implementados, não existem estudos que indicam como deve 
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variar o tamanho para uma melhor percepção das imagens, é um assunto interessante que poderá ser um 

abordado numa investigação futura.  

 

A extensão GL_POINT_SPRITE_ARB tem um enorme potencial em aplicações “point-based” pois permite dar 

a forma que se desejar aos voxels. Optámos por utilizar uma textura transparente com um circulo branco tal 

como em [Chen06]. A textura circular está patente na figura 16 e é a forma de cada partícula, a cor negra é o 

fundo da figura para que seja possível mostrar o círculo branco. A textura é utilizada nos modos de visualização 

apresentados nas próximas secções. Da mesma forma que em [Chen06], fragmentos com valores de alpha 

inferiores a 0,2 são descartados. 

 

Fig. 16 – Textura de transparência que dá forma às partícula 

 

Neste capítulo apresentámos a facilidade com que as VBO’s adaptam-se a aplicações com sistemas de partículas, 

poderia ter sido utilizado outro tipo de estrutura, as display list por exemplo são o processo mais rápido para 

desenhar dados estáticos. O processo de criação é muito semelhante às VBO, mas em vez de se armazenar 

explicitamente os dados das coordenadas, texturas, cor, e normais em buffers, são armazenados os comandos 

com a geometria base que compõe o objecto. Contudo apesar de a velocidade ser aliciante, uma vez compiladas 

as display list não podem ser actualizadas nem é possível desenhar apenas uma fracção dos dados. Se em relação 

à característica imutável dos dados não existe problema pois os dados não vão ser actualizados, em relação ao 

desenho de uma fracção dos dados já existe, pois iria complicar a forma como propomos organizar a informação 

(capitulo 3.3 e 3.7), sendo extremamente necessário armazenar explicitamente a componente da cor de cada 

voxel e realizar programas shaders para filtrar que voxels devem ser desenhados em cada momento. As texturas 

tridimensionais também poderiam ser utilizadas como forma de armazenamento, mas implicariam também a 

criação de um shader especifico que filtrasse os voxels deveriam ser desenhados. 
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2.6 Discussão 

 

Foram apresentados técnicas de visualização e segmentação ao longo deste capítulo. Nesta secção de discussão 

pretende-se analisar cada ponto focado no documento e apresentar soluções de forma a resolver questões nas 

escolhas das várias vertentes de visualização de volume de dados. 

Como foi dito anteriormente a visualização de dados médicos pode seguir duas abordagens: render directo ou 

extracção de superfície. Na extracção de superfícies assume-se que i) que existe um conjunto de isosurfaces 

possíveis de extrair ii) que um conjunto de polígonos consegue representar com fidelidade a superfície. A 

fidelidade da superfície está comprometida sempre que as imagens de entrada contenham superfícies amorfas, ou 

ruído. Os métodos provenientes desta abordagem deixam muitos artefactos na imagem (falsas superfícies que 

não se encontram nos dados de entrada) e muitas vezes a manipulação errada de pequenas superfícies.  

O render directo de volume permite uma visualização fidedigna de volumes amorfos e com ruído. Em geral a 

qualidade de desenho do render directo de volume é melhor que a extracção de superfícies. Para se obter melhor 

qualidade de render na abordagem de extracção de superfícies tem que se aumentar a definição dos polígonos. 

No caso óptimo para conseguir ter uma qualidade semelhante à abordagem de render directo tem que se ter 

tantos polígonos como o volume de informação, cada polígono tem que ter então a dimensão de um voxel. A 

aproximação é impraticável na maior parte das situações. 

Comparando as duas abordagens em termos de performance a extracção de superfícies tende a desenhar o 

objecto mais rapidamente. Os métodos provenientes do render directo de volume permitem que o resultado seja 

uma imagem com grande qualidade, contudo os cálculos que são realizados sobre cada elemento torna p 

processo lento, é possível usar dados com baixa resolução para um desenho mais rápido e geral, usar os dados 

reais para a visualização de pormenores. Regra geral, a abordagem de render directo de volume é indicada 

sempre que a complexidade da rede de polígonos extraída ultrapassa as capacidades do sistema de polígonos, 

especialmente quando o objecto a visualizar é complexo e de grandes dimensões. 

Comparando as técnicas de render directo apresentadas, é possível inferir que as imagens geradas a partir do 

splatting e ray casting oferecem melhor qualidade de imagem que os outros algoritmos mas comprometem a 

performance de visualização interactiva. A qualidade das imagens obtidas através destes dois algoritmos é 

bastante semelhante. A velocidade varia conforme os volumes de dados, o ray casting é mais apropriado para 

volumes de dados com grande variação de valores, enquanto o splatting é mais rápido em dados com menos 

voxels relevantes [Meibn00a]. O algoritmo shear-warp e os algoritmos baseados em mudança de base são os 

mais utilizados na visualização interactiva. Os algoritmos de mudança de base são na maior parte das vezes mais 

rápidos mas as imagens que geram têm pouco contraste e causando pouca percepção de volume, são mais 

indicados para operadores com conhecimentos na área da Saúde. 

Quanto à segmentação não existe nenhum método que consiga extrair todo o tipo de superfícies médicas. 

Existem métodos que são mais gerais (como o region growing) e podem ser aplicados a uma vasta gama de 

regiões. Contudo, métodos que se especializam na extracção de determinado objecto conseguem melhor 

desempenho quando têm em conta conhecimento de alto nível como o seu contorno inicial, a sua localização ou 
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orientação. A selecção de uma técnica de segmentação pode ser um difícil dilema [Dzung98] pois é necessário 

oferecer ferramentas ao nível da interacção com o utilizador que lhe permitam controlar o mais possível a 

qualidade de segmentação.  
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 III – Abordagem 

Neste capítulo são apresentados os principais métodos e algoritmos implementados que são o resultado desta 

tese de mestrado. São focados vários aspectos importantes, primeiramente são apresentadas as várias operações 

realizados aos dados, seguidamente é apresentado a interface gráfica da aplicação desenvolvida. As estruturas de 

dados que foram utilizadas são discutidos na secção seguinte, essas estruturas minimizam o tempo de acesso aos 

dados. Os algoritmos de Selecção e Filtragem de Particulas são apresentados logo de seguida. O método de 

Segmentação é amplamente apresentado seguidamente com principal incidência da interactividade do processo.  

A terminar o capitulo é abordado o tema da visualização, onde são explicados como a organização dos dados 

favorece o processo e os dois modos de visualização implementados. Por último, são apresentados as 

características dos dados processado e as pré-operações realizadas antes dos processos de segmentação e 

visualização. 

3.1 Dados e Pre-Operações 

 

A aquisição e tratamento de dados são um passo bastante importante no domínio da visualização cientifica, 

desconsiderar este passo é o suficiente para uma visualização com pouco contraste ou uma segmentação com 

bastante ruído. Nesta secção pretende-se descrever que dados foram considerados, a sua natureza, as suas 

características e as operações de tratamento realizadas.  

Tal como apresentado na secção anterior, os dados provenientes de exames de Ultra Som e PET apresentam 

problemas ao nível do ruído dos dados e não são isótropicos. Como tal, dados provenientes deste tipo de exames 

foram descartado mas como será apresentado, não é de todo impossível adaptar os métodos de visualização e 

segmentação a estes dados.  

Os dados de exames médicos considerados fazem parte de repositórios públicos da Universidade de Stanford1 e 

da Siggraph2, os dados são bastante populares sendo utilizados em vários projectos da área, alguns vêm do 

trabalho de [Levoy90] que resolveu disponibiliza-los para que investigadores possam utilizar os mesmos dados. 

A tabela 2 resume as características dos conjuntos de dados considerados. 

Os dados basicamente são um conjunto sucessivo de bytes com informação da intensidade de cinzento das várias 

imagens que compõe o exame médico. Como apresentado anteriormente, um voxel é um elemento elementar de 

um volume de dados tal como o pixel é para a imagem. Em aplicações de visualização médica é normal o uso do 

termo partícula para descrever um voxel. Este tipo de aplicações tem que lidar com bastantes partículas e muitos 

dados auxiliares em memória.  

                                                           
1 http://graphics.stanford.edu/data/voldata/ 
2 http://education.siggraph.org/resources/cgsource/instructional-materials/volume-visualization-data-sets 
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Tabela 2  - Características dos volumes de dados considerados 

Nome Método de aquisição Dimensão de cada 

imagem (px) 

Número de 

imagens 

Informação de cor 

Head Data MRI 256 x 256  109 2 bytes 

Knee Data MRI 256 x 256 127 2 bytes 

Cadáver Head CT 256 x 256 113 2 bytes 

Brain Data MRI 256 x 256 109 2 bytes 

 

 

Aplicações com interacção por histograma necessitam de actualizar o mais rápido possível as partículas que 

devem estar em cena depois da alteração do intervalo de intensidades. A imagem 45 elucida todas as etapas 

realizadas de forma a organizar e equalizar os dados, apesar de serem operações pesadas computacionalmente 

vão melhorar posteriormente a qualidade das imagens e o desempenho da visualização. De seguida são 

explicados que cálculos e operações se realizam em cada etapa. 

Na primeira operação é realizada uma análise dos dados, é criado um histograma com a informação das várias 

imagens, identificado o valor mínimo e máximo de intensidade de cinzento. Estes dados são úteis nos próximos 

passos de equalização do histograma, onde as várias intensidades de cinzento vão ser reajustadas para aproveitar 

ao máximo a escala de cinzento.  

Na segunda operação é realizada uma equalização básica ao histograma e são preenchidas estruturas internas de 

memória. A operação anterior verificou a intensidade de cinzento máximo e mínimo, frequentemente o valor 

mínimo não é 0, como tal, e por uma questão de simplicidade, todos os valores são colocados para uma nova 

escala que tem o 0 como mínimo. As estruturas internas de memória estão na nova escala de valores e são 

posteriormente utilizadas na segmentação (Capitulo 3.6), na figura 45 está representada esta operação. 
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Fig. 45 – Pré-Operações e a sua relação com o histograma  

 

A terceira etapa prevê a filtragem de partículas com intensidades não interessantes para o problema mas esta 

etapa só ocorre caso o utilizador assim o deseje. Frequentemente existem voxels que representam regiões vazias 

no volume de dados e que o utilizador poderá não querer considerar. Na grande maioria das aplicações não existe 

interesse que esses dados sejam considerados pois são um desperdício de memória gráfica. Uma solução possível 

é oferecida nesta etapa, onde se filtra os voxels que não se encontrem dentro de um determinado intervalo 

desejado. Esta operação melhora também a qualidade de visualização, pois os dados podem estar originalmente 

numa escala de 0->65,536, mas o histograma para onde vão ser mapeados não pode ter essa resolução (por uma 
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questão de espaço no ecrã), como tal, por uma questão de simplicidade os dados novamente têm que ser 

mapeados numa nova escala.  

O histograma onde o utilizador interage tem uma resolução de 256 valores, pois é também a resolução de 

cinzento que as placas gráficas por norma suportam (ignorando os níveis de cinzento da percepção humana que 

tem menos níveis de cinzento). Quantos menos níveis de intensidade existirem inicialmente, menor vai ser a 

perda de precisão na variabilidade de valores que existem na classificação do histograma. A título de exemplo de 

como estas operações melhoram a qualidade de imagem a imagem 45 contempla as operações propostas e as 

consequências destas numa mesma imagem. A primeira imagem proveniente da equalização da terceira etapa 

corresponde à normalização em 256 cores, na segunda alguns valores foram ignorados. Para se encontrar o 

intervalo limitador é recomendado que o utilizador visualize o histograma do volume de dados inicialmente sem 

qualquer limite e depois, num processo iterativo, restrinja o intervalo. 

Na quarta etapa os dados são organizados de forma a optimizar a velocidade de visualização. A forma como os 

dados são organizados está documentado no capítulo 3.7, a organização proposta possibilita que o resultado da 

interacção com o histograma seja visualizado em tempo real.  

O cálculo dos vectores normais aos voxels é realizado na quinta etapa, os vectores permitem posteriormente a 

visualização com cálculos de contribuição de iluminação. O cálculo das normais está documentado na secção 

seguinte. 

Depois de criados todos os dados, estes são armazenados de forma permanente em memória CPU ou GPU, 

consoante a conveniência do acesso (as operações de visualização têm os dados todos em GPU). As secções 3.3 

e 3.7 descriminam as estruturas de dados e o local de armazenamento.  

Existem muitos mais filtros que poderiam ter sido considerados, o Adaptive histogram equalization [Pizer86] é 

utilizado para aumentar o contraste entre cada voxel e os seus vizinhos, apesar de produzir imagens com um 

maior contraste que a equalização utilizada produz também bastante ruído [Stytz91]. Vários algoritmos redutores 

de ruído poderiam ter sido também utilizados mas estes algoritmos reduzem também a definição e contraste 

entre voxels vizinhos. 

Um último aspecto que é importante referir é a dificuldade que existe em avaliar a qualidade de visualização de 

uma forma quantitativa. Normalmente uma forma de verificar se determinado filtro é mais perceptível que outro 

é deixar o utilizador humano decidir [Meißn00c]. Este aspecto torna a avaliação bastante subjectiva já que estão 

em causa problemas de percepção humana. Este é um campo que poderá ser abordado numa investigação futura, 

já que a qualidade de segmentação é alterada com a aplicação de filtros. Por não existirem dados concretos sobre 

as características dos filtros e as consequências do seu uso, decidiu-se não aplicar filtros que podem numa 

primeira instância melhorar a qualidade de visualização, mas por outro lado podem reduzir a qualidade de 

segmentação.  
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3.2 Interface 

A busca de uma interface simples e flexível é o Santo Graal que qualquer investigador procura 

desesperadamente. Na aplicação desenvolvida esta questão não foi descurada, foram analisadas várias interfaces 

propostas para aplicações semelhantes e realizados testes de usabilidade. O trabalho de [Nor93] aponta que 

interfaces atractivas funcionam melhor, para tornar uma interface interactiva deve-se reduzir a complexidade 

visual reduzindo a informação apresentada ao utilizador. 

Aplicações que envolvem a visualização e segmentação de dados médicos têm uma particularidade, é que devem 

envolver o utilizador tanto quanto possível para que este aperfeiçoe a sua taxa de sucesso nas diversas tarefas. O 

trabalho de [Sousa05] propõe seguir alguns princípios de [Nor93] e [Tvers02] para uma eficiente comunicação 

visual, os princípios são apresentados de seguida: 

• A representação visual não deve providenciar informação a mais ou a menos para a tarefa que o 

utilizador realiza (Appropriateness principle). Na nossa aplicação, consoante a tarefa que o utilizador 

está a desempenhar tem apenas ao seu dispor informação que lhe auxilia na tarefa. 

• As respostas do utilizador são tanto mais naturais quanto mais próxima a representação visual for da 

informação que é representada (Naturalness principle). Este princípio está relacionado com o uso de 

metáforas puramente virtuais e desligadas daquilo que representam. 

• Uma informação visual eficiente deve ser sugestiva para a acção que representa (Matching principle). 

Este princípio está fortemente relacionado com o layout dos botões e menus, pelo que os nossos botões 

e menus são semelhantes aos de outras aplicações que representam funções semelhantes. 

• A estrutura e conteúdo da visualização devem ser facilmente compreendida pelo utilizador (Principle of 

Apprehension). Contudo é importante que o utilizador possua um background de conhecimento 

relacionado com os dados médicos, pois só assim é que este princípio pode ser aplicado.  

• Para a utilização de um sistema de visualização onde o treino do utilizador é fundamental nas várias 

tarefas a executar, é crucial que o sistema seja interactivo e de fácil utilização. Na próxima secção são 

apresentadas áreas de interface implementadas na aplicação desenvolvida. 

 

A abordagem proposta para a segmentação é puramente 3D, o operador selecciona uma determinada região de 

interesse traçando um contorno no plano de projecção e coloca a semente tocando no ecrã, a coordena 3D mais 

provável da semente é encontrada. O operador verifica então se a semente se encontra no local mais correcto e 

dá inicio ao processo de segmentação. Este processo é semelhante ao proposto por [Chen06] mas neste trabalho 

damos uma maior ênfase à manipulação da região de interesse dado que implementámos várias operações sobre 

esta. O modo como procuramos o voxel candidato para a semente também é aperfeiçoado, já que permitimos que 

o utilizador escolha entre dois modos de cálculo (ou a partícula com menor distancia ao plano de projecção ou 

com a linha virtual desde o ponto do plano e sua projecção).  

Encontramos várias propostas alternativas de interface para a segmentação em 3D, [Yuan05] e [Owada05] 

propõe duas formas de segmentação puramente 3D e inovadoras. Em [Yuan05] o utilizador introduz vários 
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traços sobre a imagem que são o contorno de grosso modo das estruturas a extrair, o sistema encarrega-se de 

calcular as regiões de interesse segmentando deste modo os dados. Em [Owada05] o operador traça apenas um 

contorno para extrair a região de interesse, esta abordagem com mais limitações que a anterior não permite 

segmentar regiões com grande variação. Em relação à visualização, utilizamos a interacção com histograma 

como um passo de classificação, que no fundo diz o valor da opacidade das partículas.  

 

 
Fig. 17 – Vista geral das zonas da interface 

 

A aplicação divide o ecrã em três áreas distintas perceptíveis na figura 17. A primeira área, no topo da janela, o 

utilizador pode seleccionar várias ferramentas, a figura 18 ilustra os vários botões disponíveis, é uma área que 

tem várias funcionalidades relacionadas com a interacção do utilizador com a aplicação, a explicação de cada 

funcionalidade é apresentada seguidamente.  

 

Fig. 18 - Menu com as principais funções 

 

O primeiro botão permite rodar a cena com uma interface semelhante ao ArcBall. Os cinco botões seguintes 

ilustram funções relacionadas com a selecção de partículas, assim sendo é possível com o primeiro botão criar 

uma nova região de selecção, os botões seguintes permitem adicionar, subtrair e intersectar uma nova região à 

região em memória, é ainda possível eliminar a selecção com o ultimo botão. Os três últimos botões são funções 

relacionadas com as sementes: criar uma semente, seleccionar uma semente no ecrã e eliminar.  
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Fig. 19  - Menu com funções especificas de Classificação, Visualização e Segmentação. 

 

Na segunda área da imagem 17, encontramos funções mais especificas que acompanham os processos de: 

selecção de partículas no histograma, visualização e Segmentação. As várias funções disponíveis em cada 

conjunto serão discutidas nos próximos capítulos. Cada Processo tem as suas opções dentro de uma estrutura de 

interface conhecida como notebook, esta estrutura possui vários blocos de interface e apenas tem um activo a 

cada momento. Esta situação pode ser limitativo em algumas aplicações no geral, mas neste caso, como o 

utilizador nunca irá precisar de interagir com duas funções de processos diferentes ao mesmo tempo, esta 

estrutura acaba por beneficiar o sistema. Ao invés, bastante informação está escondida e só fica disponível caso o 

utilizador pretenda activar um determinado menu, desta forma temos menos elementos de input a cada momento.  

Das diversas informações e controlos disponibilizadas pela segunda área funcional, o utilizador pode por 

exemplo variar o tamanho das partículas em cena a qualquer altura da interacção, a figura 20 mostra o objecto de 

interface que oferece essa funcionalidade. Esta funcionalidade foi apresentada no capitulo 2.2 – Visualização e 

corresponde a uma função da extensão de GL_POINT_SPRITE_ARB. 

 

 

Fig. 16 – Escolha do diâmetro das partículas 



38 

 

Um outro apontamento em relação a esta segunda área, é que a ordem com que estão dispostos os três menus 

está relacionada com a ordem de operações que o utilizador terá que efectuar para segmentar os dados, assim 

sendo, os menus estão por ordem de operações da esquerda para a direita, isto é, o utilizador para segmentar 

precisa de primeiro visualizar correctamente os dados, e para visualizar os dados tem que primeiro interagir com 

o histograma. 

Por fim a terceira área da imagem 17, é onde o utilizador executa as tarefas seleccionadas na primeira área, quer 

seja rodar a cena, ou desenhar um contorno que define o espaço de selecção, ou ainda criar e seleccionar 

sementes.  

 

3.3 Estruturas de dados para Segmentação 

 

Existem vários dados que são mantidos em memória e servem de input às várias operações de segmentação, 

visualização e selecção de partículas. De forma a dar um melhor entendimento dos cálculos realizados na 

filtragem é importante esclarecer que dados estão disponíveis em memória a dado momento, para além das 

estruturas é necessário saber como os dados se encontram organizados, esta explicação está no capítulo “3.7 

Estrutura de dados para Visualização”. 

Na figura 21 estão patentes todos os dados mantidos em memória, quer na placa gráfica quer em memória RAM. 

A utilidade de cada estrutura também está patente na imagem. A operação de selecção de partículas utiliza 

apenas os dados de posição das partículas em memória GPU e a lista de partículas seleccionadas, esta ultima 

estrutura não é necessária na primeira vez que o utilizador realiza a selecção, mas é utilizada caso seja necessário 

realizar operações de adição, subtracção e intersecção de novas partículas. 

 

 
Fig. 21 – Estruturas em Memória e a sua utilização nos processos: Visualização, 

Segmentação e Selecção. 
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O vector tridimensional que converte a posição virtual na localização mundo das partículas também é utilizado 

no processo de selecção, esta estrutura é auxiliar e faz a correspondência entre a posição real da partícula no 

mundo e as suas coordenadas no mundo. 

É importante nesta fase entender o espaço utilizado em memória, considerando N como o número de partículas 

carregadas do ficheiro, as estruturas ocupam o seguinte espaço (atenção que o número de bytes de cada estrutura 

pode variar consoante o hardware): 

 

Coordenadas de Posição -> N x 3 x (4 bytes) 

Coordenadas de Normal -> N x 3 x (4 bytes) 

Partículas Seleccionadas -> N x (4 bytes) 

Histograma -> 256 x (4 bytes) 

Histograma Cumulativo-> 256 x (4 bytes) 

Dados do Ficheiro -> N * (2 bytes) 

Posição Real para Virtual -> N * 3 * (4 bytes) 

 

Imaginando um volume de dados com o número de partículas N = 256 x 256 x 109 = 7.143.424 no total são 

ocupados 286 MB em estruturas, sendo que em CPU estão 95 MB e em GPU 191 MB.  

 

3.4 Filtragem de Partículas 

 

Nesta secção é apresentado como são realizadas as operações de selecção de partículas. Este processo 

corresponde a uma etapa de classificação, pois é uma forma de definir que partículas são visíveis na cena tendo 

como base não só os valores de intensidade de cinzento mas a sua localização espacial. O utilizador pode em 

qualquer momento excluir um conjunto de partículas que não lhe interessam na cena, esta exclusão é utilizada 

para uma visualização mais atenta dos dados realizando exclusões em qualquer eixo e direcção.  

O processo de selecção apresentado é implementado ao nível de shaders do GPU, sendo a carga computacional 

sensivelmente a mesma para qualquer número de partículas filtradas ou presentes em memória. O algoritmo 

apresentado tem complexidade O(n) e a implementação é muito simples.  

O desafio principal na filtragem é realizar a operação a uma velocidade que possibilite a interacção do utilizador 

em tempo real. A filtragem torna-se muito útil para o utilizador quando este pretende colocar sementes em locais 

estratégicos para a segmentação (apresentado no próximo capitulo “3.6 – Segmentação”). 
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O processo de filtragem começa com a definição de um contorno, o contorno é definido como uma linha que não 

se intersecta e que não está fechada. O contorno dita que partículas devem ser seleccionadas, considerando as 

partículas projectadas no plano de visualização, se as partículas estão fora do contorno significa que não deverão 

ser consideradas como seleccionadas, dentro do contorno encontra-mos as partículas seleccionadas.  

Para se encontrar a lista de partículas seleccionadas uma estratégia possível é utilizar testes de polígonos [Hai94] 

e [Fran08]. Para isso teríamos que projectar todas as partículas no ecrã e verificar se estão dentro ou fora do 

contorno (transformado em polígono). A velocidade deste método depende do número de pontos que compõe o 

contorno., quantos mais pontos, mais complexo o calculo e mais lenta é a operação.  

Uma outra forma é implementar o teste em GPU utilizando outro método que é independente da complexidade 

do contorno, este método é proposto por [Chen06]. O conceito fundamental da filtragem é o processamento em 

tempo real envolvendo uma máscara criada com base no contorno traçado. A máscara é movida pelo volume de 

partículas de frente para trás e verifica que partículas estão dentro da área traçada. 

 
Fig. 22 Exemplo do funcionamento da máscara. 

 

A mascara é armazenada em memória de textura, é composta por 1s e 0s, onde 1 indica que o pixel está dentro 

da região de interesse e 0 indica que o pixel está fora. A figura 23 ilustra o processo de criação da mascara. 

Inicialmente o utilizador esboça o contorno no ecrã, uma curva aberta e que não se intersecta a. Seguidamente a 

curva é fechada e preenchida utilizando um algoritmo de flood fill. O stencil buffer é então activado e o o 

resultado é colocado no stencil buffer com o valor 1 nas zonas preenchidas. A máscara é por fim copiada do 

stencil buffer e armazenada numa textura binária. 

 

 
Fig. 23- Processo da criação da Máscara 
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De forma a filtrar todas as partículas do volume rapidamente, os restantes cálculos são realizadas ao nível do 

GPU, o output desta operação é uma única textura que tem codificadas todas as partículas que estão dentro da 

máscara.  

 
Fig. 24 – Algoritmo de selecção 

 

A ideia base que está por detrás do método é explicada de seguida, uma forma simples de testar se cada partícula 

está dentro ou fora da área seleccionada é projectar no plano de visualização cada voxel e realizar assim o teste 

da região. Este método quando realizado em CPU envolve o calculo de tantas projecções quantas partículas em 

memória, como os dados considerados ultrapassam os milhões de partículas, é impossível realizar o calculo em 

tempo real. Como tal seria importante se projectando cada partícula através do hardware gráfico fosse possível 

depois saber que partícula projectada corresponde ao voxel que lhe deu origem, mas a utilização normal do 

pipeline de visualização não permite esse tipo de informações, pois a informação que faz corresponder cada pixel 

ao objecto que lhe deu origem não é mantida no fluxo de informação. 

Contudo se fosse possível direccionar qualquer partícula para uma determinada posição de ecrã pré estabelecida 

o problema estaria resolvido. É isso mesmo que propomos com este método de selecção, onde depois de a 

partícula estar projectada na posição final é possível verificar com a textura da mascara presente em memória se 

a partícula está dentro ou fora da região de interesse, caso a partícula pertença ao conjunto de selecção essa 

informação segue numa textura em memória. No final da execução basta descodificar que valores foram 

preenchidos na textura resultado e assim descobrir que partículas estão seleccionadas. 

Para se conseguir posicionar cada partícula no ecrã de forma mais convenientemente é necessário o 

carregamento em memória GPU de coordenadas de textura. O número de coordenadas necessárias varia com a 

dimensão da janela de ecrã, por exemplo se a janela tiver a dimensão de 512 de largura por 512 de altura serão 

necessárias 262.144 coordenadas (512x512). As coordenadas são auxiliares no processamento das partículas e 

indicam qual a posição final das partículas no ecrã, a estrutura é mantida sempre em memória e só é alterada 
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caso a dimensão da janela se altere. As coordenadas de textura são de duas dimensões (s,t) e variam da seguinte 

forma (0,0), (0,1), …, (s,t),…,(altura-1,largura-1), não existe nenhuma coordenada igual em todo o conjunto. 

As partículas são mapeadas no ecrã segundo as coordenadas de textura, isto significa que são redireccionadas 

para posições do ecrã onde não seria suposto estarem. Nem todas as partículas conseguem ser mapeadas ao 

mesmo tempo pois o número de partículas em memória à partida é superior ao número de coordenadas de 

textura. Desta forma é necessário realizar o cálculo em várias fases. Mais uma vez, a utilização das estruturas 

VBO contribuem para a eficiência deste passo dado que rapidamente é possível alterar o intervalo de dados a 

desenhar.  

Os programas vertex e fragment realizados são bastante simples e explicados de seguida. O programa vertex 

shader é responsável por modificar a coordenada espacial da partícula de forma a esta ser direccionada para um 

ponto estratégico do ecrã, no excerto do código seguinte é possível verificar esta situação com a actualização da 

variável gl_Position. O vertex shader também armazena a coordenada de ecrã que a partícula teria caso não 

tivesse sido redireccionada (variável texCoord), esta variável é passada para o fragment Shade que irá realizar o 

teste de pertença à região delimitada  

 

varying vec2 texCoord; 
 
void main() 
{ 
 //Where I get the mask texture coordinates 
 texCoord = (gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex).xy; 
 
 //New Position of the particle  
 gl_Position = (gl_ProjectionMatrix * vec4(gl_MultiTexCoord0.st, 0.0, 
1.0)); 
  
} 

 

 

O programa fragment shader é responsável por verificar se a partícula está dentro ou fora do contorno, para isso 

utiliza a variável texCoord anterior e a textura texColor, que é a textura binária que tem a máscara. A cor com 

que vai seguir o fragmento para a rasterização é decidida neste shader, caso a partícula se encontre dentro da 

região de interesse a cor rendercolor será a cor do fragmento, caso contrário será a cor (0, 0,0,0), o modo como é 

codificada a cor permite que numa mesma textura estejam codificados o resultado de pertença de várias 

particulas. 

 

 
varying vec2 texCoord; 
uniform sampler2D texColor; 
uniform vec4 texSize; 
uniform vec4 rendercolor; 
 
void main() 
{ 
  
 if ((texCoord.x < -texSize.x) || (texCoord.x > texSize.x) || 
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 (texCoord.y < - texSize.y) || (texCoord.y > texSize.y) ) 
 { 
  gl_FragColor = vec4(0);   
 }  
  
 else{ 
  //the texture coordinate look up 
  coord = vec2( 
   ((texCoord.x + texSize.x)/2, 
   (texCoord.y - texSize.y)/2); 
   
    
  gl_FragColor =  texture2D(texColor, coord); 
   
  if(gl_FragColor == vec4(0.0,0.0,0.0,0.0)){ 
   gl_FragColor = rendercolor;   
  }else{ 
   gl_FragColor = vec4(0.0);   
  } 
 } 
  
} 

 

Antes de analisarmos mais detalhadamente a imagem de output deste método é conveniente examinar que 

variáveis “alimentam” os shaders. Na figura 25 encontramos um resumo de todas as variáveis utilizadas durante 

a selecção de partículas definidas no âmbito CPU e GPU.  

Como foi apresentado anteriormente numa janela de 512 por 512 apenas são processadas 262.144 partículas de 

cada vez, dado que normalmente existem mais de 2.097.152 (128x128x128) partículas a serem processadas 

quantas texturas de output são necessárias utilizar? Normalmente apenas uma. A variável renderColor indica a 

cor que se deve colorir o pixel caso a partícula seja uma das partículas dentro da região de interesse. É com o 

atributo de cor que conseguimos codificar numa única textura milhares de dados. 

 

Fig. 25 – Variáveis utilizadas nos shaders. 
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Cada placa gráfica possui uma determinada precisão em cada cor, por exemplo a ATI READON 9800 possui 8 

bits de precisão para cada canal de vermelho, verde, azul e alpha. O que significa que apesar de se definirem 

cores com números em virgula flutuante de 0.0 até 1.0, internamente são apenas 8 bits de informação. 

Aproveitando a precisão das três cores e o canal alpha aumentamos o número de partículas que o output do 

processo de selecção consegue lidar, no exemplo do hardware gráfico dado temos no total 32 bits de precisão, se 

em cada bit conseguimos filtrar 262 144 partículas, na mesma imagem, utilizando todos os bits conseguimos 

mapear 8 388 608 particulas (262 144 x 32). Cada bit representa então um plano diferente de imagem, as            

2,097,152 partículas são mapeadas em cada cor em 8 planos de imagem, ou seja com 8 bits de informação.  

 

Fig. 26 - Etapas da selecção realizada em GPU 

 

A imagem resultante do processo de selecção tem informação de que partículas estão dentro da região de 

interesse. A figura 26 é um resumo do processo de selecção, na primeira etapa o utilizador traça um contorno 

rodeando a região de interesse, na segunda etapa o contorno preenchido e colocado em memória gráfica, a 

terceira etapa representa a imagem output dos programas shaders, por fim depois de processados os dados na 

quarta etapa é possível constatar o resultado do processo. A imagem ampliada é uma imagem típica de output do 

processo. O desafio seguinte é interpretar através da imagem que partículas em memória correspondem às cores 

dos pixels.  
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Fig. 27 - Várias partículas em cena e um contorno traçado pelo utilizador-  

 

O mapeamento da imagem com as partículas é linear, é de notar que é realizado o teste de selecção a todas as 

partículas (mesmo que não existam partículas seleccionadas no histograma), a razão é simples, é que não 

queremos realizar o teste de selecção cada vez que o utilizador altera o intervalo do histograma. A imagem 27 é 

um exemplo simples da imagem de output face a 20 partículas em memória e um determinado contorno, para 

efeitos de simplificação e visto que são apenas consideradas 20 partículas, a imagem que é utilizada para 

codificar os resultados tem apenas dimensão de 2 x 2 pixels e 5 bits de definição.  

Analisando atentamente os planos da textura de output é possível obter os índices das partículas seleccionadas, a 

figura 28 mostra a correspondência entre pixel e índice da partícula em memória GPU. O mapeamento é 

realizado e é preenchido um vector com os índices das partículas seleccionadas, este vector permite que as 

partículas sejam desenhadas eficientemente utilizando o VBO, para maximizar a velocidade os dados migram 

para a memória do GPU. Na questão da visualização dos dados, a correspondência entre as intensidades do 

histograma e das partículas seleccionadas é realizada da mesma forma como apresentado no capítulo “3.6 

Organização dos Dados”.  
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Fig. 28 - Resultado do processamento dos dados na textura de output 

 

No exemplo anterior, a imagem de output tinha apenas a dimensão de 2 x 2 pixels e 5 bits de profundidade, não 

daria para mapear mais que 20 partículas na mesma imagem, felizmente as placas gráficas lidam com texturas 

com valores muito superiores. Em média uma placa gráfica suporta texturas com dimensão 1024x1024 e 32 bits 

de cor, o que permite codificar 1024x1024x32 = 33,554,432 particulas. Placas gráficas com precisões maiores 

permitem codificar 32 bits em cada cor e dimensões de 4096x4096 permitindo codificar 2,147,483,648 

partículas na mesma textura. 

 

 

Fig. 29 - Resultado da selecção de partículas através de contornos. 
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A dimensão da textura destino pode ser calculada recorrendo à formula  

      
32

N
d =      (1) 

onde N é o número de partículas em memória e 32 é o valor em bits da precisão do total de cores. Na solução 

proposta foi considerado operações sobre a selecção tal como adicionar, subtrair e intersectar com novas 

selecção de partículas.  A figura 29 mostra o resultado da subtracção de duas regiões da imagem, o que origina 

dois buracos na cena. 

O método apresentado tem vantagens ao nível de velocidade que um método semelhante realizado em CPU pois 

aproveita a capacidade de processamento em paralelo do GPU, como apresentado na secção de resultados este 

método é rápido e eficiente e permite a visualização dos resultados praticamente em tempo real. 

 

3.5 Selecção de Partículas 

 

No processo de segmentação (ver próximo capitulo) é necessário escolher partículas da cena para serem 

partículas sementes (são partículas que propagam a região a extrair). Em cada operação de criação de sementes, 

apenas uma única partícula é escolhida como semente. É muito importante escolher a partícula correcta e quantas 

mais partículas em cena, mais complexa é a tarefa de selecção. 

 

Fig. 30 – Crânio com o sistema límbico em relevo 

 

Normalmente o utilizador escolhe para semente uma partícula que está numa determinada região de interesse, 

por exemplo na imagem 30 é visível o sistema límbico do cérebro, para extrair esta região à que colocar uma ou 

várias sementes em partículas que pertençam à região em estudo.  
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Fig. 31 – Interface com os dois modos de selecção de semente 

 

No nosso método de interacção, o utilizador deve efectuar um click com o rato na região de interesse e verificar 

se a semente atribuída pertence à região de interesse. De forma a melhorar a experiência do utilizador, são 

disponibilizadas duas formas de atribuir uma semente a uma partícula, ambas se baseiam no princípio que a 

partícula escolhida deve ter uma distância mínima em relação a uma linha ou a um ponto.  

 

Fig. 32 – Método de selecção através de uma linha virtual 

 

Os dois processos são semelhantes, no modo de distância a uma linha, depois do utilizador realizar o toque em 

um ponto no ecrã, o ponto é transformado em coordenadas mundo e projectado na direcção da visualização (ver 

figura 32). O passo seguinte é verificar que partículas se encontram mais perto da linha virtual que une o ponto 

do toque e a sua projecção no infinito, este passo envolve uma grande carga computacional, pois é necessário 

realizar o cálculo da distância para todos os pontos. A formula da distância é utilizada é a seguinte, sendo L a 

linha que pretendemos medir a distância ao ponto P e constituída por dois pontos A e B, a formula é simples, 

sendo: 
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A distância é dada por: 

     
||

||
),,(

AB

ABxAP
PBAd =     (2) 

De forma a simplificar o cálculo e não se calcular a distância de todos os voxels, é realizada uma operação de 

selecção sobre uma região em quadrado onde deverá estar a partícula que mais convém, esta operação diminui a 

carga computacional do cálculo já que em vez de milhares de partículas o cálculo é realizado sobre algumas 

centenas. A partícula com a distância mínima à recta virtual é a partícula escolhida pelo utilizador.  

O calculo da distância com a linha virtual favorece a escolha de regiões internas bastante densas, por exemplo na 

figura 33, o utilizador dá um toque sobre o sistema límbico e dado que se utiliza a distância mínima, o sistema 

sugere como semente uma partícula que está no interior do crânio mas numa região densa. A imagem da direita 

da figura 33 mostra a recta virtual considerada (a cena foi rodada para tornar perceptível) e a semente também é 

visível.  

 

Fig. 33 – Utilização da formula da distância à recta virtual. 

 

A outra forma de selecção de uma particula é escolher o voxel com menor distância com o ponto do toque no 

plano de projecção. Neste processo é realizado o mesmo passo de filtragem de partículas que estão próximos do 

toque de forma a simplificar o cálculo. A formula da distancia a dois pontos é simples, sendo P e Q dois pontos: 

),...,,(

),...,,(

21

21

n

n

qqqQ

pppP

=

=
 

 

A distância é dada por: 

    ∑
=

−=−=
n

i

ii qpQPQPd
1

2)(||),(     (3) 



50 

 

 

Fig. 34 -  Método de selecção através da distância ao toque do ecrã 

 

A figura 34 exemplifica o funcionamento desta fórmula, inicialmente o utilizador dá um toque no ecrã e o 

sistema escolha a partícula com menor distância ao ponto do toque no plano de visualização. 

A carga computacional da selecção de uma partícula é diminuída com a filtragem de pontos próximos do click, 

os dois modos de selecção apresentados não são complementares, a mesma partícula pode ser a seleccionada 

com ambos os processos nas mesmas condições. Contudo a selecção com linha virtual é mais adequada para 

regiões densamente concentradas de partículas que estão rodeadas por outras dispersas. Por outro lado, a 

selecção a um ponto deve ser utilizada quando se pretende escolher uma partícula do plano de projecção. 

3.6 Segmentação dos dados  

Nesta secção são apresentados os algoritmos de segmentação que propomos com as respectivas adaptações para 

que o processo seja interactivo. O algoritmo utilizado é o Seeded Region Growing que necessita da introdução de 

partículas sementes e a definição de um intervalo que limita a propagação da região de interesse. Neste capítulo 

também é apresentado as informações técnicas que o operador tem acesso e dicas de como estas podem ser 

utilizadas para a decisão dos valores limite mais indicados para a segmentação de determinadas regiões. 

3.6.1 Region Growing 

 

Tal como apresentado no capitulo “2.4 Segmentação”, as abordagens de region growing operam em cada 

iteração sobre regiões fechadas, portanto no final da segmentação teremos trivialmente regiões fechadas. 

Começando por uma única região (que pode ser um voxel), ou múltiplas regiões, estas regiões crescem seguindo 

um critério de homogeneidade. As regiões iniciais, ponto de partida para a segmentação, são chamadas de 

semente e podem ser especificadas manualmente ou automaticamente seguindo uma determinada heurística, o 

trabalho de [Lin01] foca a automatização do processo.  
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A característica principal de uma região extraída a partir de um histograma é que histogramas não oferecem 

informação espacial (apenas a distribuição de intensidades). Region Growing explora o facto que voxels que 

estão próximos têm valores semelhantes. O algoritmo base é simples: 

1) Escolher o voxel semente 

2) Analisar os voxels vizinhos e adiciona-los à região se forem semelhantes à semente. 

3) Repetir o passo 2 para cada voxel adicionado; parar se não existirem mais voxels para serem adicionados. 

 

São vários os trabalhos publicados que pretendem simplificar o algoritmo, [Fioren03] apresenta um algoritmo de 

region growing simplificado, no próximo capítulo apresentamos o algoritmo de region growing utilizado 

baseado em [Fioren03] e [Adams94].  

O método proposto permite ao utilizador observar a segmentação em tempo real permitindo a interacção com o 

processo. A nossa técnica facilita o controlo local para utilizadores experientes e velocidade no ciclo: 

segmentação -> visualização -> edição, providenciando melhoramentos práticos que melhoram a interacção. 

 

3.6.2 Seeded Region Growing  

 

O algoritmo de Seeded Region Growing de [Adams94] uitliza a abordagem de region growing com base numa 

propriedade estatística dos voxels, a média das intensidades. Uma lista ordenada mantém os voxels candidatos a 

adicionar às regiões. Os voxels são ordenados de acordo com uma métrica que mede a diferença do voxel 

candidato com a média de intensidades da região. Desta forma, temos uma região final homogénea. 

A métrica de junção permite às sementes convergirem suavemente para regiões de intensidade semelhante, 

enquanto diminui a difusão de voxels com intensidades díspares, a taxa de difusão é regida apenas pelas 

características da imagem.  

O algoritmo de segmentação utilizado é baseado em [Adams94]  mas foi adaptado de forma a que apenas se 

extraia uma região no final de cada iteração. O algoritmo [Adams94] tem no final da sua execução todos os 

voxels dentro de uma determinada região, implicando que mesmo os voxels que não representam nenhuma 

estrutura de interesse a extrair fiquem associados a uma região. Implicitamente o utilizador tem que colocar 

tantas sementes quantas as regiões que deve extrair. A adaptação considerada é sugerida em  [Fioren03], a 

transposição do algoritmo para dados médicos com cor é linear e podem ser utilizados dados 3D regulares ou 

irregulares. 

O algoritmo é simples, supondo que V(t,x,y,z) representa a intensidade do voxel na posição x,y,z, Dado as 

sementes escolhidas pelo utilizador, considerando que são n sementes e estão representadas da seguinte forma: 

A1, A2, …, An, que perfazem i conjuntos. Em cada iteração do algoritmo um voxel é adicionado a um conjunto 

Ai.  

A dada altura do algoritmo, os voxels ainda não seleccionados mas que são fronteira com as regiões, fazem parte 

do conjunto T que se define da seguinte forma: 
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Onde  N(x) é o conjunto dos vizinhos imediatos do voxel x, neste algoritmo cada voxel tem associado 26 

vizinhos. A função que mede a diferença dos voxels candidatos das n regiões é dada por: 

    |)]([)(|)( )( ygmeanxgx xAy i∈−=δ     (5) 

Onde g(x) é a intensidade de cinzento do voxel x, Se para x ∈  T tivermos x fronteira com uma região, vamos 

averiguar o quão diferente é este voxel da região utilizando a formula anterior e adiciona-se o voxel à região. O 

valor da média é então actualizado, se existirem mais regiões candidatas deve-se escolher a região que é mais 

semelhante ao voxel (ou seja, aquela que garante o mínimo valor da formula anterior). Ao valor da diferença 

associamos um valor de limite introduzido pelo utilizador, onde se a diferença do voxel ao conjunto exceder o 

valor limite o voxel é descartado. 

O processo é repetido até que não existam mais voxels no conjunto T. Para melhorar a convergência dos voxels 

em regiões, e como sugerido em [Fioren03], utilizamos uma lista ligada ordenada pelo valor de δ 

ascendentemente. Desta forma sempre que se explora um novo voxel explora-se o que é à partida mais 

semelhante a uma determinada região.  

As fórmulas apresentadas anteriormente garantem que a segmentação final é realizada com homogeneidade dado 

a característica que todos os voxels são vizinhos próximos.  

Em termos gerais o algoritmo é o seguinte: 

 

Marcar as sementes de acordo com o seu conjunto inicial. 

Colocar os vizinhos das sementes na lista ordenada T 

Enquanto T não está vazia 

 x = remover o primeiro voxel de T 

 Testar os vizinhos de x 

 Se todos os vizinhos de x que já se encontram marcados são da mesma região 

  Adicionar x a esse conjunto 

  Recalcular a média de valores dessa região 

  Adicionar os vizinhos ainda não marcados de x a T e que respeitam o limite indicado pelo 

utilizador 

 Caso Contrário 

  Marcar x como fronteira 

 



53 

 

A selecção dos pontos sementes é uma operação muito delicada e influencia drasticamente todo o processo de 

extracção. É importante garantir que as sementes foram correctamente escolhidas e fornecer dados para que o 

utilizador calcule o valor limite que deverá utilizar na extracção. O processo de selecção do voxel semente está 

documentado no capitulo “3.5 - Selecção de Partículas”, o processo tem como base a utilização da projecção do 

ponto no ecrã no espaço e verificar o voxel mais perto da recta virtual. 

 

Fig. 35 -  Dados fornecidos ao utilizador 

Na aplicação desenvolvida em qualquer altura é possível adicionar ou eliminar sementes, a imagem 35 mostra os 

dados fornecidos ao utilizador de forma a apoiar o utilizador na escolha do número de sementes a colocar, a sua 

localização e o valor de limite que deve escolher. Durante o processo de extracção o utilizador pode alterar o 

valor de limite e se pretender pode pausar, parar e voltar atrás na segmentação. Cada campo disponibilizado tem 

um significado na escolha das várias variáveis do processo assim sendo é apresentado o valor de cada na 

próxima secção “3.6.3 Ferramentas de Segmentação”. 

 

3.6.3 Ferramentas de Segmentação 

Como apresentado na secção anterior, o processo de segmentação é frágil, primeiro porque é o utilizador a 

escolher a posição das sementes, depois porque é este a indicar o valor de limite de propagação da região. O 

utilizador deve ser informado das escolhas que deverá tomar, mas só a experiência pode melhorar a eficácia das 

extracções.  
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Fig. 36 – Estatísticas dos dados 

 

Julgamos importante no nosso sistema informar o utilizador sobre vários dados estatísticos. Esses dados têm 

como função suportar algumas escolhas do utilizador com base em heurísticas. A figura 36 mostra os vários 

dados disponibilizados ao utilizador, o significado de cada campo é apresentado de uma forma simples na 

próxima tabela 3 e são também explicados como os dados podem suportar determinadas decisões do operador. 

 

Tabela 3 – Resumo dos dados fornecidos ao utilizador 

Variável  

Number Particles Loaded O número total de partículas em memória. Este valor pode variar 

com a natureza dos dados e a equalização pois apesar de na 

imagem anterior o ficheiro de entrada ter 256x256x128 partículas, 

algumas partículas foram desconsideradas por não terem um valor 

de intensidade mínimo considerável, este valor é definido pelo 

utilizador no ficheiro de input e pode ser desprezado.   

Gray Values Range O valor de intensidades de cinzento em memória, apesar de a 

precisão dos dados variar é usual que apenas uma pequena gama de 

valores estejam considerados nos dados de entrada. 
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Number Particles Loaded O número de partículas visível na cena, este número varia com a 

interacção do histograma, inicialmente como não existe nenhuma 

selecção este valor é 0. 

Minimum Intensity On Stage Valor da intensidade mínima  presente na cena e o mínimo valor do 

intervalo escolhido no histograma.  

Maximum Intensity On Stage Valor da intensidade máximo presente na cena e o máximo valor do 

intervalo escolhido no histograma.  

Range Intensities  A visualização do histograma não dá a informação do intervalo de 

intensidades escolhidas, este é um valor importante na escolha do 

limite de propagação, pois sabendo o intervalo de intensidades 

torna possível a extracção de apenas o que é visível a dado 

momento na cena. Este valor é resultado da seguinte operação:  

Range Intensities = Max. Intensity – Min. Intensity.  

  

Number Seeds Número de sementes presentes na cena. 

Maximum Intensity Seed De todas as sementes introduzidas, este valor representa o valor 

máximo de intensidade. 

Minimum Intensity Seed De todas as sementes introduzidas, este valor representa o valor 

mínimo de intensidade. 

 

 

 

Range Intensities Este valor é o resultado da seguinte operação: 

       Range = Max. intensity Seed  - Min. Intensity Seed 

De igual forma que o valor “Range Intensities” da cena é 

importante na escolha do limite, este valor também permite uma 

melhor escolha dado que indica a disparidade da gama de valores. 

Se muito elevado significa que as sementes inseridas podem ser 

representativas de regiões diferentes. Se a variação for mínima, é 

um factor de homogeneidade e todas as sementes poderão estar na 

mesma região de interesse. 

Average Média dos valores de intensidades das sementes, valor importante 

pois reforça o campo anterior. Além disso, poderá ser benéfico para 

o utilizador ponderar o valor de limite com base na média dos 

valores de intensidade das sementes. 
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Como apresentado anteriormente, os dados disponibilizados são importantes para a escolha do valor de treshold, 

uma outra alteração realizada ao algoritmo de segmentação, para além das alterações descritas no capítulo 

anterior, é a possibilidade de estabelecer um intervalo de treshold assimétrico tal como em [Chen06]. Apesar de 

ser uma variação muito simples, esta alteração melhora a qualidade de segmentação, dado que o utilizador pode 

querer extrair apenas a região composta por partículas com valores de intensidade superior às sementes.  

 

Fig. 37 – Intervalo de valores de limite assimétrico 

 

Para além dos dados anteriores, o histograma também representa uma fonte de informação importante, apesar de 

este não apresentar informação espacial das intensidades. Contudo informa de uma forma visual o número de 

partículas que estão fora do intervalo de partículas visíveis. Se for um número elevado de partículas poderá ser 

uma indicação que se deve escolher um valor de propagação limitativo que não permita abranger esses valores 

de intensidade. 

Mas toda a informação fornecida ao utilizador pode não ser suficiente para que este extraia as regiões 

pretendidas. No processo de segmentação a experiência do utilizador é fundamental não existindo formulas 

matemáticas imbatíveis. É importante dar ao utilizador ferramentas que possibilitem corrigir erros de 

segmentação, pois no fundo é um processo de tentativa erro. Neste processo de tentativa erro não há tempo a 

perder, pois o utilizador não pode ficar à espera que o processo termine para alterar valores. 

 

 

Fig. 38 - Comando que permite controlar a segmentação 

 

Desta forma implementámos o controlo da segmentação com base na analogia de um simples controlo remoto de 

vídeo, onde a qualquer momento durante a reprodução é possível pausar, parar, retroceder e visualizar 
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(pause/stop/backward/play). Como demonstrado na figura 38, o utilizador controla durante a segmentação o 

andamento, as funções do controlo e sua utilidade são apresentadas na tabela seguinte: 

 

Tabela 4 – Funções de controlo da segmentação 

Função  

Pause Pausa a segmentação, permite que o utilizador repense nos valores de propagação da 

região e visualize de uma forma mais atenta a região que extraída. 

Stop Para a segmentação, o utilizador termina a extracção realizada. 

Backward O utilizador visualiza a implosão da região extraída até ao momento inicial, desta forma é 

possível corrigir erros de propagação sendo necessário para isso ajustar o valor de limite. 

Caso a implosão da região seja completa (isto é, restem apenas as sementes no ecrã) a 

segmentação é eliminada.  

Play Permite continuar com a propagação da região.  

 

 

O processo de segmentação poderia ser automático, mas a autonomia está dependente do método de aquisição e 

do objecto em estudo. Existem várias contribuições no campo da segmentação automática, todos eles com a base 

no processo tentativa/erro sempre com uma interacção mínima do utilizador (para regular parâmetros). O 

processo automático consome mais tempo dado que o utilizador altera os parâmetros e espera pacientemente os 

resultados correctos, é considerado um processo mais susceptível a falhas dado que as regiões segmentadas 

poderão nunca ser conseguidas [Sherb03]. Por tudo isto é fundamental envolver o utilizador no processo de 

segmentação e tornar a sua experiência o mais próxima possível da operação. 

Para envolver o utilizador no processo de segmentação é necessário oferecer ferramentas que tornem o processo 

continuamente interactivo. Na solução proposta o utilizador observa o processo de segmentação em tempo real, 

o que permite uma apreensão dos resultados imediata. A disponibilização de dados estatísticos também aumenta 

a experiência do utilizador pois oferece valores reais onde o operador humano pode basear as suas decisões. Por 

fim, o total controlo do processo de segmentação é uma mais valia pois acelera o processo de tentativa erro. 

Todas estas ferramentas de apoio à segmentação são uma mais valia pois aumentam a experiência do utilizador 

no processo. 
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3.7 Estruturas de Dados para Visualização 

 

Tal como apresentado no capítulo “2.5.2 – Vertex Buffer Objects”, é vantajoso colocar os dados de visualização 

na memória gráfica, pois torna a visualização muito mais rápida. Uma aplicação médica realizada com base em 

histograma tem que ser rápida a actualizar os dados presentes na cena em qualquer momento.  

O modo como propomos a organização das intensidades das partículas em memória, é uma estratégia que 

garante a interacção em tempo real do histograma e a actualização das partículas na cena. Várias soluções 

poderiam ser implementadas, é possível associar a informação de cor, normal e posição a cada voxel e utilizar 

um vertex shader muito simples que exclua todos os vértices que a cor não tivesse em determinado intervalo. A 

filtragem seria dispendiosa pois estaríamos a colocar a carga computacional do cálculo no GPU.  

Uma outra solução é criar vários buffers com as informações das normais e posição, cada buffer agrupa os voxels 

com determinada intensidade de cinzento, o que resulta num número de buffers igual ao número de intensidades 

que estamos a considerar. Apesar desta solução ser mais rápida que a anterior, também tem custos 

computacionais que podem ser evitados. 

Assim sendo a melhor solução está em guardar a informação de todos os voxels em um único buffer. Como 

explicado no capitulo “2.5.2 – Vertex Buffer Objects”, a funcionalidade dos VBO tem uma característica que 

contribui para este problema, pois é possível desenhar apenas um intervalo de partículas desejado. É então 

necessário ordenar os dados de forma a que em memória a informação da cor esteja implícita no intervalo de 

intensidades que queremos desenhar. 

 

Fig. 39 – Disposição inicial dos dados. 
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Os dados são então ordenados seguindo uma forma específica, a figura 39 exemplifica a forma como os dados 

estão inicialmente dispostos no volume. Tal como apresentado anteriormente, o volume de dados não é mais que 

uma rede tridimensional de intensidades de cinzento, de forma a simplificar o exemplo, consideramos um 

volume de dados em 2D mas facilmente a ideia é transposta para dados tridimensionais. No início os dados 

encontram-se não ordenados, na figura cada partícula tem 3 bits de informação de cor, a escala de azuis 

simboliza as cores disponíveis nos dados.  

 Cada voxel tem então uma determinada intensidade de cinzento, no exemplo apenas consideramos 20 voxels. 

Seguidamente é realizada uma contagem das intensidades nos dados, com essa informação são preenchidos 

vectores com a informação do número de partículas com determinada cor e as partículas acumuladas em cada 

cor, os vectores são auxiliares e serão úteis na fase de desenho da VBO. 

 

Fig. 40 – Histograma das cores presentes no volume de dados. 

 

Depois de realizado o histograma de intensidades é necessário ordenar os dados pelas intensidade de cinzento, a 

título de exemplo a figura 40 representa a ordenação dos mesmos dados considerados anteriormente. Os dados 

são ordenados pelo valor de intensidade e são colocados num buffer de memória gráfica. Nesta fase é oportuno 

eliminar partículas que não estejam compreendidas sobre um determinado valor limite de intensidade, pois como 

é possível constatar, os voxels com baixa intensidade representam partes do volume vazias, mas esta filtragem de 

voxels não é obrigatória e está descrita com mais pormenor no capitulo “3.1 - Dados e Pré-Operações”. 

 

Fig. 41 – Dados Ordenados pela intensidade de cinzento 

 

Uma vez colocados os dados ordenados em memória, a primitiva do OpenGL glDrawArrays é a forma de 

desenhar os voxels que estão em determinado intervalo escolhido pelo utilizador. O comando é apresentado de 

seguida: 

glDrawArrays (GLenum mode, GLint first, GLsizei count) 

 

mode – Qual a primitiva a desenhar: GL_POINTS, GL_LINE_STRIP, GL_QUADS, etc.. 
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first – Especifica o índice da primeira partícula a desenhar 

count – O numero de partículas a desenhar. 

 

Fig. 42 – Histograma dos dados de exemplo 

 

O comando apresentado torna a actualização de partículas seleccionadas no histograma em tempo real. 

Imaginando que o utilizador interage com um histograma semelhante ao da figura 42, que é em todo o caso a 

continuação do exemplo anterior. O utilizador introduziria o intervalo de intensidade de cinzento que pretende 

visualizar, a actualização é tão directa como alterar apenas os parâmetros de GlDrawArrays com novos valores 

para o first e o count. Esses valores são rapidamente encontrados a partir dos valores de Min e Max Select  da 

imagem, recorrendo às estruturas do histograma auxiliares apresentadas anteriormente (figura 23). Por exemplo, 

o intervalo de intensidades de 2 a 6 corresponde ao parâmetro first do comando opengl igual a 2 (valor da 

posição 2 do histograma acumulativo). O número de partículas a desenhar (count) é igual a 15 (17 – 2). que são 

os valores do histograma acumulativo na posição 6 menos o da posição 2. A actualização dos dados é imediata 

dado que facilmente são encontradas os valores dos dados que queremos mostrar. 

 

3.8 Visualização 

 

Depois de apresentadas as características e operações realizadas aos dados de entrada, vamos neste capítulo 

discutir métodos de armazenamento dos dados e tipos de visualização implementados. 

Os dados de entrada são um mero volume tridimensional com várias intensidades de cinzento, 

independentemente do processo de visualização implementado é inevitável estudar a melhor forma de armazenar 
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esses dados. Tal como apresentado no capitulo 2.1 existem várias abordagens no processo de visualização e a 

forma como optámos armazenar os dados em memória pode comprometer a velocidade e/ou a funcionalidade da 

abordagem seguida. 

Numa primeira instância, guardar os dados em memória de CPU pode ser aliciante dado que gerimos, 

actualizamos e apresentamos os dados da forma mais conveniente. Apesar do controlo absoluto, perde-se muito 

tempo a enviar essa informação para o processador gráfico cada vez que é necessário mostrar uma nova imagem. 

Dada a natureza estática dos dados médicos considerados, os dados não necessitam de actualização permanente o 

que permite que sejam armazenados na memória interna do processador gráfico.  

Armazenar os dados em memória da placa gráfica é bastante aliciante, por várias características explicadas na 

próxima secção, optámos por guardar os dados em VBO (Vertex Buffer Objects). Poderíamos ter utilizado outra 

estrutura de memória do GPU tal como texturas tridimensionais ou display lists mas desta forma iríamos 

complicar os processos de visualização e a segmentação dos dados. 

 

3.8.1 Visualização Radiografia 

 

Neste capítulo é apresentado a forma como implementámos a visualização Raio X. Este tipo de visualização 

caracteriza-se por mostrar os dados médicos 3D com aspecto de radiografia.  

Neste tipo de visualização existe uma primeira abordagem com bons resultados “low-albedo” [Max95] que 

simplesmente calcula o valor de cada pixel da imagem final recorrendo ao integral do volume tendo em conta a 

propriedade da extinção da luz, onde os objectos que estão à frente atenuam a luz dos objectos que estão atrás 

destes. A fórmula apresentada [Max95] é simples: 
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Onde, L é o comprimento do raio de luz, C é a energia reflectida ou emitida, e µ é o quociente de extinção do 

material. Na maior parte dos casos, este integral não pode ser calculado analiticamente ou eficientemente. 

Existem contudo aproximações à fórmula que tornam o calculo mais rápido, é o caso de [Meibn00c] que recorre 

à série de Taylor para uma aproximação: 
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Na fórmula anterior, o i corresponde a um intervalo de dados em qualquer dimensão e a função α a transparência 

de cada ponto do intervalo. Facilmente se adapta a a fórmula anterior para o contexto gráfico, podemos 

aproximar a fórmula na seguinte formula conhecida de blending: 

    )())(1()()( xIxxIxI fnewnewnewf αα −+=    (8) 
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Onde, )(xI f é a quantidade de luz na posição x do frame buffer, e )(),( xIx newnewα são as novas opacidades e 

intensidades de luz.  

 

Em Opengl a formula é traduzida pela função de blending: 

 

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA) 

 

Para se conseguir esta aproximação, é necessário que todos os voxels estejam ordenados em memória em relação 

à câmara e que sejam considerados primeiros os voxels que estão mais distantes e depois os que estão mais 

próximos do eixo de visualização (ordem de trás para a frente).  

Este modelo de visualização apesar de ter bons resultados gráficos, é um pouco lento pois obriga a ordenação de 

todos os voxels em cada frame. Uma forma de contornar este contratempo é utilizar várias listas pré calculadas e 

utilizar em cada momento diferentes listas consoante o ponto de vista da câmara sobre o objecto.  

Contudo existe uma outra abordagem que não requer a ordenação dos voxels em relação ao eixo de visualização. 

A abordagem de X-Ray [Xue03] considera que cada voxel apenas absorve a energia incidente sobre este, é 

calculada tendo como base a seguinte formula: 

     ∫=
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Onde L é novamente o comprimento do raio de visualização, C é a quantidade de energia reflectida e µ é o 

quociente de absorção do material. É possível discretizar a equação e escrever a sua soma de Riemann utilizando 

a fórmula Opengl: 

     )()()( xIxIxI fnewnewf += α     (10) 

Onde )(xI f  é a quantidade de luz na localização x no frame buffer e )(),( xIx newnewα são as novas 

opacidades e intensidades de luz, respectivamente. Na formula anterior está implícita na seguinte função de 

blending: 

 

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE); 

 

A partir da fórmula apresentada anteriormente podemos realizar o render das partículas independentemente da 

ordem destes, dado que todos os voxels contribuem directamente para o aspecto da imagem final. Num estudo 

comparativo [DX03]  estuda as duas abordagens apresentadas. Os dois métodos apresentam velocidades de 

render diferentes, sendo a abordagem X-Ray mais rápida para dados com mais de 2 milhões de voxels. A 
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qualidade das imagens é semelhante, apesar de não existir nenhum estudo comparativo de como a percepção de 

cada modelo influencia o utilizador [Yingc06]. 

 

 

Fig. 43 – O resultado da aplicação da visualização Raio-x a três volumes de dados 

 

Pelas vantagens computacionais a abordagem X-Ray foi o modelo escolhido para implementar a visão 

radiografia. A figura 43 é o resultado da aplicação do modelo em alguns dados médicos considerados, da 

esquerda para a direita temos imagem: do crânio, joelho e cérebro. 

 

3.8.2 Visualização Phong Shading 

 

A visualização raio X é interessante pois através desta é possível retirar informações em relação à densidade de 

um determinado material e sua forma. Para um profissional habituado a lidar com este tipo de imagens consegue 

ter uma percepção diferente do que a da maioria das pessoas, pois para estas é difícil ter a noção de profundidade 

que está transcrita indirectamente na imagem. 

Neste modo de visualização, propõe-se o desenho de regiões completamente opacas de forma a dar ao utilizador 

a percepção de profundidade da cena. Como tal, é necessário o teste do depth buffer mas não só, pois é também 

considerado cálculos de iluminação que enriquecem a percepção de profundidade. 

Um dos modelos de iluminação mais populares é o modelo Phong, que apesar de não ter fundamentos físicos 

reais, apresenta imagens realísticas. A equação do modelo de iluminação Phong é relativamente simples e a sua 

implementação é directa. A equação é a soma de quatro componentes da luz: 

    n
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onde: 

 Ka – Componente ambiente, independente da direcção 



64 

 

 Kd – Componente difusa, luz reflectida pelo objecto em todas as direcções mas depende do ângulo da 

luz. 

 Ke – Componente emissiva, descreve a luz produzida pelo objecto 

 Ks – Componente especular, define os reflexos invariáveis do objecto 

 L – O vector direcção desde a superfície do objecto até à localização da fonte de iluminação 

 N – Vector normal à superfície 

 R – O vector do raio reflectido 

 V – Vector de visualização 

O modelo de iluminação de Phong é computacionalmente pesado, contudo desde a implementação dos shaders 

em GPU é possível utiliza-lo interactivamente sobre os voxels de qualquer aplicação. Seguidamente é 

apresentado como o modelo de iluminação Phong foi implementado em linguagem Cg. Os vectores normais a 

cada voxel são calculados segundo as fórmulas apresentadas na secção “4.3 Estimativa das Normais”.  

 

 

 
const vec3 ViewPoint = vec3(0, 0, 100); 
const vec3 LightDirection = vec3(0, 0, 1); 
const vec4 totalEmissive = vec4(0.365,0.223,0.365,0.92); 
    
void main( void ) 
{ 
 gl_Position = ftransform();  
  
 vec3 normal = normalize(gl_NormalMatrix * (gl_Normal / 2.0)); 
 vec3 position = gl_Position.xyz; 
  
 vec3 viewDirection = normalize(ViewPoint - position); 
  
 float nDotL = dot(normal, LightDirection);  
 vec3 reflection = normalize(((1.1 * normal) * nDotL) - 
LightDirection);  
 float rDotV = max(0.0, dot(reflection, viewDirection)); 
  
 vec4 totalAmbient; 
 vec4 totalDiffuse; 
 vec4 totalSpecular; 
  
 totalAmbient = gl_LightSource[0].ambient * gl_Color; 
 totalDiffuse = gl_LightSource[0].diffuse * nDotL * gl_Color; 
 totalSpecular = gl_LightSource[0].specular * rDotV; 
  
 gl_FrontColor = (totalAmbient + totalDiffuse + totalSpecular + 
totalEmissive);  
} 
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A figura 21 mostra o resultado do código do modelo de iluminação de Phong aplicado a uma determinada cena, 

são visíveis duas imagens, na imagem da esquerda está a cena visualizada com o método Raio-X, a imagem da 

direita é a aplicação do modelo de iluminação de Phong sobre os mesmos dados.  

 

Fig. 44 – Aplicação da técnica de Iluminação de Phong.  

3.9 Estimativa da Normal 

 

O vector normal, muitas vezes conhecido por simplesmente “normal”, é conhecido na matemática como um 

vector perpendicular a uma superfície. No campo das imagens médicas a informação da normal não é dada mas 

pode ser deduzida.  

As normais são estimadas analisando os vizinhos locais de cada voxel, vários investigadores propuseram 

métodos para a estimação das normais, [Levoy88] utiliza uma fórmula simples aplicando a noção do gradiente, 

este método é considerado como bom estimador. O estudo de [Derek90] utiliza a mesma noção mas acrescenta 

uma variável que altera a direcção da normal consoante o material (nível de cinzento) que o voxel representa. O 

survey [Leif04] aprofunda o estudo da normal generalizando o problema para dados tridimensionais irregulares.  

A formula do vector normal é simples: 
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As fórmulas apresentadas representam o modo como se realizou o cálculo das normais, a função ),,( kji zyxf  

não é mais que a intensidade de cinzento do voxel na posição ),,( kji zyx . 

As normais aplicadas à visualização de dados médicos são necessárias para cálculos relacionados com a 

iluminação, como explicado no capitulo “3.8.2 Phong Shading” os cálculos da iluminação dão aspecto de 

continuidade às superfícies pois as normais de voxels na mesma superfície são muito semelhantes. O cálculo da 

normal é um processo pesado computacionalmente pois para cada voxel é necessário averiguar o valor de quatro 

voxels vizinhos. A figura 46 mostra três imagens do crânio que possibilitam ver a direcção dos vectores normais 

na aplicação desenvolvida. O crânio mais à esquerda é visualizado sem a informação das normais, o do meio é 

desenhado com os vectores normais e o da direita é a junção dos dois. As normais são representadas como linhas 

que na sua base são vermelhas e nas extremidades amarelas. 

 

 
Fig. 46 – Visualização dos vectores normais 
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 IV – Resultados e Teste de 
Usabilidade 

 

Neste capítulo estão sumarizados os principais resultados dos métodos apresentados, os testes realizados têm 

como finalidade comprovar o ganho ao nível da velocidade e eficiência nos vários processos propostos. No final 

do capítulo encontra-se o teste de usabilidade realizado no âmbito desta tese. Como demonstrado seguidamente, 

todos os testes apresentam resultados bastante animadores, no final deste capítulo é realizado uma discussão 

onde os testes são reflectidos. 

4.1 Resultados da Segmentação 

 

Os resultados do processo de segmentação são difíceis de reproduzir, pois dependem da natureza dos dados, das 

sementes introduzidas, dos níveis de limite considerados e não referindo os ajustes que se podem realizar em 

tempo real. Desta forma os resultados apresentados são apenas uma referência de como é possível rapidamente 

extrair algumas regiões de interesse com um número reduzido de tentativas. A tabela 5 apresenta várias regiões 

de interesse extraídas sobre alguns volumes de dados, com o número de partículas seleccionadas e o tempo 

necessário para a segmentação. 

 

Tabela 5 -  Resultados para a segmentação realizada a diferentes dados 

Volume 

de Dados 

Região de 

Interesse 

Partículas 

Segmentadas 

Tempo 

(Seg) 

Imagem 

3D Head Sistema 

Limbico 

1,902 1 Seg 
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 Cavidades 

Oculares 

4,545 1 Seg 

 

 Cérebro 23,902 11 seg 

 

3D knee Tibia 28,303 32 seg 

 

 Femur 97,874 62 seg 
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Os tempos presentes na tabela não têm em consideração todo o tempo que o processo de segmentação esteve em 

modo pausa. Os resultados são bastante positivos em relação à velocidade, inclusive poderá existir alguma 

dificuldade no controlo da segmentação tal a velocidade que muitas vezes a segmentação é processada. O mais 

importante a reter destes resultados, não é a velocidade de segmentação até porque existe um timer a adormecer 

a thread que realiza a segmentação, se não seria impossível um controlo por parte do operador. Mas o mais 

importante a referir, é a facilidade com que todos estes objectos são extraídos.  

Por vezes durante a realização dos testes de segmentação, o intervalo de limite do algoritmo Region Growing 

estava muito relaxado e por isso eram seleccionadas partículas fora da estrutura de interesse, contudo a função de 

rewind mostrou-se bastante útil nestes casos, na medida que anulou os erros que foram cometidos. Desta forma 

não podemos comparar puramente a velocidade de segmentação com outros algoritmos, uma vez que a 

interactividade pode ser bem mais importante que a performance. 

Apesar de difícil encontrar métricas que comparem justamente vários métodos de segmentação, é possível 

encontrar vários métodos análogos ao método proposto. como o caso do trabalho de [Sherb03], que com o 

auxilio do GPU demora cerca de 10 segundos para segmentar vasos sanguíneos existentes num universo de 

2,097,152 partículas.  

 

4.2 Resultados da Visualização 

  

Foram realizados testes de performance que demonstram que a velocidade de desenho é suficiente para uma 

aplicação interactiva (superior a 10 frames por segundo). Todos os resultados presentes neste documento foram 

realizados numa máquina com as seguintes especificações: P4 dual Core a 2.00 GHz, 1GB de RAM, GeForce 

8600 GT NVIDIA com 512 MB. 

Tabela 6 – Resultados dos testes de Performance na visualização de volume de dados 

Volume de Dados Partículas 

Desenhadas 

X-RAY  

Frames por Segundo 

Phong 

Frames por Segundo 

7,143,424 9 7 3D Head 

1,417,327 21 20 

8,323,072 8 6 3D Knee 

1,628,320 21 17 

7,405,568 9 7 CT Head 

1,308,043 23 21 

7,143,424 10 7 MR Brain 

1,345,983 25 22 
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A velocidade de desenho varia com o número de partículas que são consideradas em cada imagem e com o 

diâmetro de cada partícula. O utilizador normalmente não quer visualizar 100% dos voxels ao mesmo tempo pois 

não é possível ver nenhuma região de relevo. Normalmente para conseguir imagens com regiões de interesse o 

operador selecciona no máximo 5% a 10% dos dados. Como tal, na tabela 6 encontramos um resumo dos 

resultados sobre cada volume de dados e método de visualização. Encontramos valores para duas categorias 

importantes de valores: 100% das partículas desenhadas que apesar de o operador não querer visualizar a 

totalidade dos dados este valor é importante para a situação do pior caso, e 20% dos dados pois consideramos 

que no máximo será o que o utilizador quererá visualizar.  

X-Ray Results
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Fig. 47 – Resultados dos testes da visualização raio X 

 

Phong Results
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Fig. 48 – Resultados dos testes da visualização Phong 
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Os resultados são bastante animadores e mesmo quando o operador visualiza 100% dos dados as velocidades são 

céleres, é bom relembrar que o operador muito dificilmente quererá visualizar 100% dos voxels ao mesmo 

tempo. As figuras 47 e 48 mostram o resultado de testes mais exaustivos realizados a dois volumes de dados. 

Sobre os dados foram realizados desenhos sucessivos em vários pontos de vista a diferentes números de 

partículas. Os gráficos demonstram que os métodos de visualização são compatíveis com velocidades 

interactivas se forem visualizados até 6,000,000 partículas em simultâneo para o método de Raio X e 4,500,000 

para o Phong. Se este processo fosse realizado ao nível do CPU não seria possível alcançar velocidades 

interactivas dada a enorme carga computacional que estes cálculos envolvem.  

É possível encontrar vários processos de visualização semelhantes aos propostos neste documento, é o caso dos 

métodos propostos em [Xue03], [Sherb03] e [Neop05]. A visualização radiografia aparece no trabalho de 

[Xue03] com um algoritmo muito semelhante ao método proposto mas implementado ao nível do GPU. O 

algoritmo não tem ganhos aparentes de desempenho uma vez que demora cerca de 2.25 seg a visualizar 

2,000,000 partículas e 8,35 seg a visualizar 9,000,000. A abordagem de [Sherb03] é diferente da nossa 

abordagem mas é implementada ao nível do GPU, o desempenho é também inferior uma vez que para se 

desenhar 2,097,152 partículas tem apenas uma taxa de amostragem de 15-25 FPS. Finalmente o trabalho de 

[Neop05] oferece uma visualização semelhante ao Phong Splating, oferece maior qualidade de imagem mas com 

um desempenho bastante inferior (5-8 FPS para o render de 2,097,152 partículas). 

 

 

4.3 Resultados da Filtragem 

 

Testar a velocidade do método de selecção apresentado não é uma tarefa linear, isto porque não sabemos quantas 

partículas vão ser seleccionadas depois de cada contorno. O mesmo contorno filtra um número de partículas 

diferente em cada ponto de vista da câmara virtual. De certa forma o mais importante não é perceber quantas 

partículas são seleccionadas em determinado espaço de tempo, porque independentemente do número de 

partículas seleccionadas, todas as partículas vão passar pelo GPU, a maior carga computacional está ao nível do 

CPU. Desta forma os resultados apresentados são relativos à selecção de todas as partículas em memória dos 

diferentes volumes de dados dado que este é sem dúvida o pior caso. Os resultados encontram-se sumarizados na 

tabela 7.  

As velocidades de selecção são suficientemente rápidas para que a percepção dos resultados seja realizada 

praticamente em tempo real. A maior carga computacional está ao nível do CPU, dado que representa 

praticamente 1 centésima de segundo nos tempos apresentados na tabela 7. Se em vez do total de voxels forem 

seleccionadas menos partículas os tempos oscilam no máximo com menos uma centésima de segundo.  
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Tabela 7 – Resultados dos testes de Selecção de voxels 

Volume de Dados Número de Partículas em Memória Tempo (Seg) 

3D Head 7,143,424 0,3 

3D Knee 8,323,072 0,5 

CT Head 7,405,568 0,3 

MR Brain 7,143,424 0,3 

 

 

 

4.4 Teste de Usabilidade 

 

Nesta secção mostramos os resultados dos testes realizados à interface e as principais dificuldades dos 

utilizadores. O principal propósito dos testes é numa primeira instância avaliar os elementos de interface e 

secundariamente demonstrar que a aplicação desenvolvida pode ser utilizada sem dificuldades por profissionais 

de saúde e curiosos. 

Os testes de usabilidade foram realizados no final do desenvolvimento da aplicação, como resultado mais 

importante temos as diversas correcções sugeridas pelos utilizadores ao nível da interface e modo de funcionar 

das várias ferramentas. Na escolha dos participantes para os testes, foram seleccionados indivíduos 

representantes de dois grupos de utilizadores diferentes: O grupo “não saúde” e o grupo saúde. 

• Grupo “Não Saúde” - Participantes que não possuem formação na área de saúde mas são experientes na 

utilização do computador na óptica de utilizador (3 dos participantes são estudantes de cursos 

relacionados com informática). .  

• O grupo “Saúde” - Indivíduos que tem a sua formação profissional ligada a uma área de saúde que 

envolve a compreensão de exames médicos (3 enfermeiros e 1 médico). 

 

Cada teste teve aproximadamente a duração de uma hora e trinta minutos e procedeu-se da seguinte forma: 

inicialmente foram explicados os conceitos base das imagens médicas, por exemplo os conceitos: histograma, 

intensidades de cinzento, significado do valor de treshold, selecção de partículas assim como todas as 

funcionalidades da aplicação. Os utilizadores tiveram oportunidade de se ambientar à aplicação durante breves 

minutos. 

Depois de contextualizado, foi solicitado ao participante que executasse quatro tarefas na aplicação. Durante a 

execução das tarefas foram retiradas as devidas notas, como medida quantitativa examinámos o tempo 

dispendido para terminar a tarefa, o número de erros e a satisfação do utilizador. Numa última fase, foi mantido 

um diálogo informal com o objectivo de identificar as principais dificuldades sentidas pelo participante. 
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Em todos os testes, as tarefas realizadas incidem sobre o mesmo volume de dados, foi escolhido o MRI ao crânio 

pois apresenta estruturas mais facilmente identificáveis. Um problema aparente na realização deste tipo de testes 

é que não é expectável que todos os participantes tenham conhecimento da localização do sistema linfático, 

crânio, etc mas é bastante importante que todos os participantes cheguem ás mesmas estruturas, como tal foram 

utilizadas imagens com o resultado final esperado para que existisse um resultado uniforme em cada tarefa. As 

tarefas solicitadas são apresentadas seguidamente assim como as imagens com os resultados finais que foram 

apresentadas aos participantes. 

 

Fig. 49 – Resultado da tarefa 1 

 

 

 

 

Tabela 8 -  Primeira tarefa do teste de usabilidade 

 

 

Atributo Utilizar o histograma para visualizar apenas o crânio e 

o sistema límbico  

Medida Tempo que demora a encontrar o intervalo do 

histograma com a imagem final. 

Método da Medida Relógio. 

Pior Caso Concluir em 2 minutos ou mais. 

Objectivo Planeado Concluir em menos de 1 minuto. 

Melhor Caso Concluir em menos de 30 segundos. 
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Fig. 50 – Sistema Límbico isolado 

 

Tabela 9 - Segunda tarefa do teste de usabilidade 

Atributo Seleccionar todas as partículas da região do sistema 

límbico 

Medida Número de erros cometidos até seleccionar todas as 

partículas. 

Método da Medida Contar os erros. 

Pior Caso Concluir com mais de cinco erros. 

Objectivo Planeado Concluir com menos de 2 erros. 

Melhor Caso Concluir com 1 erros ou menos(nenhum). 

 

 

 

Fig. 51 – Atribuição de sementes no sistema limbico 

 

Tabela 10 - Terceira tarefa do teste de usabilidade 
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Atributo Colocar duas sementes no sistema límbico 

Medida Satisfação por parte do utilizador. 

Método da Medida O utilizador escolher uma das quatro opções: Péssimo 

– Aceitável – Bom - Excelente 

Pior Caso Considerar Péssimo. 

Objectivo Planeado Considerar Bom. 

Melhor Caso Considerar Excelente. 

 

 

 

Fig. 52 – Segmentação do sistema Límbico 

 

 

 

 

Tabela 11 - Quarta tarefa do teste de usabilidade 

Atributo Segmentar o Volume do Sistema Límbico 

Medida Satisfação por parte do utilizador. 

Método da Medida O utilizador escolher uma das quatro opções: Péssimo 

– Aceitável – Bom - Excelente 

Pior Caso Considerar Péssimo. 

Objectivo Planeado Considerar Bom. 

Melhor Caso Considerar Excelente. 
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4.5 Resultados do Teste de Usabilidade 

 

A sessão de testes foi realizada a oito participantes, o resultado encontra-se sumariado na tabela 12 sendo que 

quatro dos participantes pertenciam ao grupo “saúde” (participantes 1 a 4) e os restantes ao grupo “não saúde”. 

Infelizmente, não foi possível realizar os testes a um maior número de utilizadores, contudo foi possível retirar 

boas conclusões. 

Tabela 12 – Resultados dos Testes de Usabilidade 

Participante Tarefa 1  

Tempo (seg) 

Tarefa 2   

Numero de erros 

Tarefa 3 

Satisfação 

Tarefa 4 

Satisfação 

1 – Saúde 20 seg 0 Excelente Aceitável 

2 – Saúde 30 seg 0 Excelente Aceitável 

3 – Saúde  20 seg 0 Bom Bom 

4 – Saúde 20 seg 0 Excelente Excelente 

5 – Não Saude 20 seg 0 Bom Aceitável 

6-  Não Saúde 10 seg 0 Excelente Bom 

7- Não Saúde 10 seg 0 Excelente Excelente 

8 – Não Saúde 20 seg 0 Aceitável Bom 

Média 18 seg 0 Excelente Bom 

 

 

Os resultados são animadores, os utilizadores cumpriram as tarefas no intervalo de tempo, satisfação e número 

de erros esperados. No diálogo mantido com os participantes foram retiradas boas conclusões, primeiramente do 

ponto de vista de interacção, os utilizadores reconheceram que as tarefas foram fáceis e entusiasticamente 

tentaram segmentar mais objectos por vezes com alguma dificuldade, admitiram porém que podiam melhorar a 

sua experiência com a utilização continua da aplicação.  

Do ponto de vista de elementos de interface, os conselhos e sugestões recebidas contribuíram em muito para a 

melhoria desta interface. Praticamente todos os participantes demonstraram o desagrado em relação a uma 

funcionalidade da aplicação, funcionalidade que foi considerada inicialmente e não se encontra descrita neste 

documento. A funcionalidade em questão permitia ao utilizador ajustar a posição de uma semente na cena, a 

interacção era realizada arrastando a semente com o rato para o local desejado. Praticamente todos os 

participantes, quando deram a sua opinião, confessaram que não tinham a percepção do que estava a acontecer e 
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que não davam grande utilidade à ferramenta. Uma vez que era uma funcionalidade secundária, optou-se por 

eliminar esta ferramenta da solução de modo a diminuir o número de funcionalidades disponíveis na interface. 

Apesar do teste estudar uma fracção superficial da interface, seria interessante estudar a usabilidade da aplicação 

a longo prazo, este tipo de teste seria útil para percebermos a “ergonomia” da aplicação. É importante perceber 

como um utilizador experiente utiliza o sistema dado que a eficácia deste tipo de aplicações dependem da 

experiência do utilizador. Um tema para uma futura investigação é encontrar tipos de interface para diferentes 

níveis de utilizadores, para este tema é necessário a realização de muitos mais testes e sondar participantes mais 

experientes.  
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4.6 Discussão 

 

Os resultados apresentados neste capítulo são bastante animadores, nesta secção são discutidos e comparados os 

resultados com outras abordagens de outros investigadores.  

Nos testes de visualização concluímos que no desenho de 7,000,000 partículas em simultâneo são conseguidas 

velocidades de 9 fps para o método de radiografia e 7 fps para o de phong shading. A aproximação do algoritmo 

de radiografia à placa gráfica permite a obtenção de bons resultados ao nível do aspecto e de desempenho. Em 

comparação o trabalho de [Xue03] apresenta um algoritmo similar mas com a implementação realizada ao nível 

dos shaders, a sua solução é mais lenta (2.25 segundos a visualizar cerca de 2,000,000 partículas e 8,35 seg a 

visualizar 9,000,000), o aspecto não difere muito do conseguido na aplicação pelo que a vantagem 

computacional é a sua maior vantagem. [Sherb03] segue uma abordagem diferente mas também utiliza o GPU 

como ferramenta de aceleração, consegue uma visualização de 15-25 fps por 2,097,152 partículas em 

simultâneo, os tempos não são muito diferentes dos conseguidos pela nossa abordagem. Em relação ao Phong 

Splatting, o método proposto por [Neop05] oferece a visualização de imagens com as mesmas características que 

o Phong Splating (imagens opacas) mas com mais qualidade, obviamente que a qualidade das imagens é 

compensada pela velocidade excessiva, mesmo assim o render de 2,097,152 partículas têm uma taxa de 5-8 fps.  

O método de segmentação é de difícil comparação em relação a outros métodos existentes, isto porque a 

interactividade faz com que a velocidade de segmentação seja um aspecto secundário. Como apresentado 

anteriormente, o processo de segmentação foi desacelerado de forma a dar a oportunidade ao operador de 

visualizar mais lentamente o processo. O mais importante nesta abordagem é o tempo necessário para extrair 

uma região de interesse e o número de tentativas efectuadas. O sucesso da segmentação varia bastante também 

com a experiência do operador. Contudo, é possível verificar que é um método não muito lento comparado com 

outros métodos semelhantes, o trabalho de [Sherb03] extrai vasos sanguíneos em 10 segundos de um volume de 

dados com 2,097,152 partículas utilizando bastantes acelerações de GPU. A nossa abordagem é de certa forma 

superior e exemplo disso é o número de erros realizados na segmentação dos dados apresentados anteriormente, 

onde não houve nem um erro com um utilizador experiente. Isto é, todos os modelos foram segmentados em uma 

única operação não tendo sido necessário o cancelamento/anulação das operações de segmentação.  

O resultado do teste de usabilidade foi animador dado que os utilizadores conseguiram mesmo sem experiência 

neste tipo de aplicações, cumprir todas as tarefas que lhes foram solicitadas. Sentimos que a interacção 

totalmente em 3D nos vários processos de visualização e segmentação enriquecem bastante a aplicação e tornam 

a interacção mais intuitiva. Aplicações com interacções unicamente 2D são por norma utilizados por utilizadores 

experientes e com algum treino daí pensamos que a facilidade com que os participantes do teste resolveram as 

várias tarefas adveio da interacção 3D. Em relação ás velocidades de filtragem de particulas, os resultados 

permitem a filtragem em tempo real de partículas sobre qualquer forma espacial traçada pelo utilizador.  
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 V - Conclusão  

Este capitulo sumariza os resultados da tese e novas direcções para um trabalho futuro. Os próximos parágrafos 

correspondem a todos os tópicos relevantes apresentados anteriormente. 

 

5.1 Discussão 

 

De um modo geral a aplicação satisfez todos os objectivos inicialmente delineados no início desta tese. 

Seguidamente são apresentados os pontos fortes das abordagens seguidas e os pontos que poderiam ter sido mais 

ambiciosos.  

O uso da unidade gráfica de processamento acelera grande parte dos algoritmos do âmbito médico que até há 

bem pouco tempo não eram exequíveis em tempo real. O modo como adaptamos os métodos de visualização e 

segmentação adaptam-se ao modo de programação Cg e aceleram bastante os processos, garantidamente não 

seria possível interagir com a aplicação a velocidade interactivas se não fosse a unidade de GPU.  

Em relação ao processo de segmentação, presentemente estão já publicadas várias propostas de implementação 

de algoritmos inteiramente em GPU com óptimos resultados de performance. Na nossa abordagem não 

consideramos o GPU por duas razões: primeira a velocidade passa para segundo plano quando o utilizador tem 

oportunidade de interagir com o processo em tempo real, a segunda razão é que a implementação ao nível do 

GPU compromete a velocidade de visualização já que ocupa também ciclos de render. Por estas razões 

concluímos que a performance por vezes não é a característica fulcral de uma aplicação desta natureza. 

Na visualização foram implementados dois algoritmos base: a visão radiografia que permite ver o interior dos 

objectos e o Phong Splatting que é completamente opaco. Estes modos de visualização apresentam óptimas 

velocidades de desenho. Poderiam ter sido implementados métodos de visualização com melhor definição, o Ray 

Casting implementado ao nível do GPU e tem vindo a sofrer grandes melhorias ao nível da performance, esse 

algoritmo poderia ser um substituto dos algoritmos implementados. Contudo, utilizando essa abordagem iria 

comprometer o modo com planeámos armazenar os dados sendo necessário o dobro da memória GPU para 

mapear os dados de input. De uma forma geral, os métodos implementados são mais velozes que muitos 

algoritmos de visualização e com bons resultados visuais. 

Na segmentação foi implementado o algoritmo de Seeded Region Growing, foi também proposto uma 

ferramenta que auxilia o processo tornando-o mais interactivo. A ferramenta de controlo permite pausar, parar, 

voltar a trás e continuar com o processo de segmentação, em qualquer altura é possível alterar o intervalo de 

treshold introduzido. Esta ferramenta envolve o utilizador no processo e torna o processo mais interactivo ao 

invés da tradicional tentativa/erro. Neste tipo de interacção deixa de ser prioridade a velocidade do algoritmo, o 
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tempo de processamento nem deve ser muito rápido com a consequência do operador não entender como a 

região está a crescer e como este pode influenciar o seu desenvolvimento. Os testes de usabilidade suportam que 

o modo de interacção é intuitivo e que num primeiro contacto os utilizadores conseguem interagir com a 

ferramenta. 

 Apresentamos também uma forma de classificar os dados com base na sua localização espacial, a selecção de 

partículas oferece ao utilizador uma maior percepção dos dados e permite que este coloque as sementes em 

locais estratégicos. Estes processos são praticamente realizados recorrendo às potencialidades do GPU com 

óptimas velocidades de execução são necessários apenas 0,3 segundos para que se filtre qualquer número de 

partículas em cena. Em relação à implementação de operações sobre a região de interesse, o operador pode isolar 

mais facilmente uma determinada estrutura oferecendo assim uma maior compreensão dos dados. O número de 

partículas que a aplicação pode processar simultaneamente com o hardware gráfico actual é mais que suficiente 

para mapear em texturas a grande maioria dos volumes de dados existentes. 

 A selecção de sementes é uma etapa bastante importante dado que influencia o resultado final da segmentação, 

neste documento propomos uma forma de interacção na atribuição de sementes. Nessa interacção o utilizador 

apenas tem que dar um toque no ecrã para que o sistema escolha a partícula mais provável com base em duas 

métricas de distância por ele escolhidas: distância a uma linha virtual ou ao ponto do plano de visualização. A 

distância a uma linha virtual permite a selecção de partículas que se encontram em regiões densas, enquanto que 

a do plano de visualização escolhe a partícula mais perto ao ponto do toque. Acreditamos que estes dois modos 

de selecção são bastante úteis dado que evitam que seja necessário por vezes à realização de operações de 

filtragem dos dados, como foi demonstrado, a segmentação do sistema Límbico é um bom exemplo da utilidade 

do segundo modo de selecção, dado que basta um clique no ecrã para que seja seleccionada uma partícula 

pertencente à região de interesse que se encontra rodeada pelo crânio. 

 

5.2 Limitações e Trabalho Futuro 

 

A evolução das placas gráficas tem sido notável ao longo dos últimos anos onde fomos assistindo a sistemáticas 

revoluções. Presentemente o modelo de programação GPU está unificado ao nível da linguagem Cg apresentada 

em capítulos anteriores e começam-se a dar os primeiros passos nas linguagem de alto nível CUDA e CTM. 

Estas linguagens aproximam-se dos modelos de programação mais conhecidos e são mais uma vez, uma 

ferramenta que possibilita o aumento de desempenho de aplicações. Como trabalho futuro seria interessante 

adaptar as técnicas e métodos apresentados nesta tese para que funcionem sobre o ambiente de linguagens de 

programação gráfica de alto nível, pensamos que aumentará significantemente a performance do processo de 

visualização, se bem que com o inconveniente de aplicação ficar dependente do hardware gráfico.  

O principal inconveniente da comparação de métodos de visualização é que a medição da sua percepção é 

sempre relativa. Para o resultado final de uma imagem, para além dos pormenores técnicos existe também a 

questão da qualidade dos dados. Em relação às pré-operações realizadas aos dados de entrada, estas podem 
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melhorar a qualidade dos dados dado que é possível reduzir ruído ou aumentar o contraste. Seria interessante 

num trabalho futuro estudar mais profundamente o impacto dos filtros apresentados sobre a percepção e 

qualidade de segmentação. Este é um tópico de difícil investigação dada a fragilidade da percepção humana.  

A interface gráfica apresentada deverá ser a mais intuitiva possível para o utilizador, apesar de os testes de 

usabilidade demonstrem que os utilizadores se sentem confortáveis com a interface, é importante considerar que 

nem todos têm a mesma experiência com aplicações médicas. Seria interessante num próximo estudo adequar a 

interface para diferentes tipos de utilizadores, onde cada tipo tem ao dispor diferentes funcionalidades consoante 

o seu nível de experiência. Para tal é necessário a realização de mais testes a uma população maior. 

O método de interacção com o processo de segmentação é vantajoso sobre outros processos estáticos dado que 

aceita que os utilizadores se enganem. Seria interessante em um trabalho futuro maximizar esta interacção 

adequando por exemplo a velocidade de segmentação a diferentes momentos do processo. Por exemplo a dado 

momento numa segmentação podem existir poucas partículas candidatas a segmentar, então o processo pode 

abrandar para mostrar ao utilizador a propagação da região. Caso existam muitas partículas candidatas, então a 

velocidade de segmentação pode ser acelerada para que o operador não espere demasiado tempo pelo resultado 

final. 

Em relação às limitações da aplicação, houve ferramentas que não foram introduzidas e que poderão ser 

implementadas num trabalho futuro. Os operadores que interagem com este tipo de aplicações necessitam 

normalmente de saber exactamente a distância entre dois pontos e aumentar o zoom da cena, estas duas 

funcionalidades não foram implementadas mas poderão ser facilmente com o desenvolvimento de mais versões 

da aplicação.  

 



82 

 

 X - Referências Bibliográficas 

 [Adams94]  Adams, R., and Bischof, L.. Seeded region growing. IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence 16, 6, 641–647.1994 

[Brau07] Braude, I. Marker, J. Museth , K. Nissanov , J. Breen, D. Contour-based surface reconstruction 
using MPU implicit models. Graphical Models Volume 69 ,  Issue 2  2007 

[Carap07] Carapeto,R., Silas, F, Maurício, J.. Programação em GPU: CUDA, CTM. 20071 

[Casel95] Caselles, V., Kimmel, R. Sapiro, G. : Geodesic active contours. In Proc. Fifth International Conf. 
on Computer Vision IEEE Computer Society Press. 1995 

[Chang91] Chang, L.W., Chen, H.W. Ho, J.R. : Reconstruction of 3D medical images: A nonlinear 
interpolation technique for reconstruction of 3D medical images. Computer Vision, Graphics, and Image 
Processing 53(4) 1991 

[Chen06] Chen, H.L.J. Samavati, F.F. Sousa, M.C. Mitchell, J.R. : Sketch-based Volumetric Seeded Region 
Growing. Proceedings of the 3rd Eurographics Workshop on Sketch-Based Interface and Modeling, Vienna, 
Austria 2006 

[Cohen93] Cohen, L.D. Cohen, I. : Finite element methods for active contour models and balloons for 2D 
and 3D images. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence 15(11) 1993 

[Csébf03] Csébfalvi, B. Szirmay-Kalos, L. : Monte Carlo Volume Rendering. IEEE Visualization October 
19-24 2003 

[Derek90] Derek R. Ney, Elliot K. Fishman, Donna Magid, Robert A. Drebin. Volumetric Rendering of 
Computed Tomography Data: Principles and Techniques; Computer Graphics and Applications, IEEE - 
Volume 10, Issue 2, Mar 1990 Page(s):24 - 32 

[Drebi88] Drebin, R.A. Carpenter, L. Hanrahan, P. : Volume Rendering. Computer Graphics 22, 65-73. 
1988 

[Dzung98] Dzung, L. Pham. Xu, C. Jerry, L. Prince. A Survey of Current Methods in Medical Image 
Segmentation Annual Revier of Biomedical Engineering, Technical Report JHU/ECE 1998 

[Elvin92] Elvins, T.T. : A Survey of Algorithms for Volume Visualization. Computer Graphics 26, 194-201 
1992 

[Entzz02] Entzzari, A. Scoggins, R. Moller, T. Machiraju, R. : Shading For Fourier Volume Rendering. 
Volume Visualization and Graphics, 2002. Proceedings. IEEE / ACM SIGGRAPH Symposium 2002 

[Fioren03] Fiorentini, S., Larrabide, I., and Venere, M.. A simple 3d image segmentation technique over 
medical data. In Proceedings of SIS 2003. 

[Fisch73] Fischler, M. and Elschlager, R. : The representation and matching of pictorial structures. IEEE 
Trans. on Computers 22(1) 1973 

[Fran08] Franklin, W.: Point Inclusion in Polygon Test Departament of Electrical, Computer & Systems 
engenieering. Rensselaer University 2008  

[Hadw04] Hadwiger, M. Langer, C. Scharsach, H.  B¨uhler, K State of the Art Report 2004 on GPU-Based 
Segmentation. Technical Report TR-VRVis-2004-017, VRVis Research Center, 2004 

[Hai94] Haines, E..: Point in polygon strategies. Graphics Gems IV – IBM Press  (1994) 24- 35 

[Kass88] Kass, M. Witkin, A. Terzopoulos, D. : Snakes: Active contour models. International Journal of 
Computer Vision 1(4) 1988 

[Krüger03] Krüger, J. Westermann, R. Linear algebra operators for Gpu implementation of numerical 
algorithms. ACM Trans. Graph., 22(3):908–916, 2003. 

                                                           
1 http://algos.inesc-id.pt/~jcm/  September 2008 



83 

 

[Laur91] Laur, D. Hanrahan, P. Hierarquical Splatting: A Progressive Re_nement Algorithm for Volume 
Rendering Computer Graphics, Vol. 25, No. 4 1991 

[Leif04] Leif Kobbelt , Mario Botsch; A Survey of Point-Based Techniques in Computer Graphics, 
Computer Graphics Group RWTH Aachen University – 2004 

[Levoy88] Marc Levoy; Display of Surfaces from Volume Data - IEEE Computer Graphics and 
Applications, Vol. 8, No. 3, May, 1988, pp. 29-37. 1988 

[Levoy90] Levoy, M. : E_cient Ray Tracing of Volume Data. ACM Transactions on Graphics, Vol.9, No.3, 
245-261 1990 

[Lin89] Lin, W.C. Chen, S.Y. : A new surface interpolation technique for reconstructing 3D objects from 
serial cross-sections. Computer Vision, Graphics, and Image Processing 48 1989 

[Lin01] Lin, Z., Jin, J., and Talbot, H.. Unseeded region growing for 3d image segmentation. In Pan-Sydney 
Workshop on Visual Information Processing. 2001 

[Malzb93] Malzbender, T. : Fourier Volume Rendering. ACM Transactions on Graphics, Vol 12, No 3, 233-
250 1993 

[Mangin95] Mangin, J.F. Frouin, V. Bloch, I. Regis, J. Lopez-Krahe, J. : From 3D magnetic resonance 
images to structural representations of the cortex topography using topology preserving deformations. 
J.Math. Imag. Vis., 5 1995 

[Max 95] N. Max. “Optical Model for Direct Volume Rendering.” IEEE Trans. Vis and Comp. Graph. 1:2 
(1995), 99—108. 

[Meißn00a] Meißner, M. : Occlusion Culling and Hardware Accelerated Volume Rendering. Viatronix Inc. 
Stony Brook, NY (USA) 2001 

[Meißn00b] Meißner, M. Pfister, H. Westermann, R. Wittenbrink, C.M. : Volume Visualization and Volume 
Rendering Techniques. EUROGRAPHICS conference, Interlaken 2000 

[Meißn00c] M. Meißner, J. Huang, D. Bartz, K. Muller, and R. Crawfis. “A Practical Evaluation of Popular 
Volume Rendering Algorithms.” In Proc. of Volume Vis. Sym., pp. 81—90. Los Alamitos, CA: IEEE CS 
Press, 2000. 

[Mille91] Miller, J.V., Breen, D.E., Lorensen, W.E., OBara, R.M. and Wozny, M.J. : Geometrically 
deformed models: A method for extracting closed geometric models from volume data. In Computer 
Graphics (Proc.SIGGRAPH 91 Conf.), volume 25(4) 1991. 

[Neop05] Neophytou, N.; Mueller, K.. GPU accelerated image aligned splatting. Volume Graphics, 2005. 
Fourth International Workshop on Volume , Issue , 20-21 June 2005 Page(s): 197 – 242 

[Nor93] Norman D..: Things that make us smart: defending human attributes in the age of the machine. 
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1993 

[NV03] Using Vertex Buffer Objects (VBOs) – NVIDIA white paper1 

[Owada05]  Owada S., Nielsen F., Igarashit, T.: Volume catcher. In Proc. of the Symposium on Interactive 
3D graphics and games ’05 (2005), pp. 111 – 116. 

[Owens05] Owens, J. Streaming Architectures and Technology Trends, International Conference on 
Computer Graphics and Interactive Techniques archive, ACM SIGGRAPH 2005 Courses 

[Pharr05] Pharr, M. Sweeney, TGPU Gems 2 – Programming Techniques for High-Performance Graphics 
and General-Purpose Computation. Addison-Wesley 2005 

[Pizer86] Pizer, S., Austin, J, Perry, J. Safrit, H. Zimmerman, J. Adaptive histogram equalization for 
automatic contrast enhancement of medical images, (PACS IV) for Medtcal Appllcatlons, SPIE 626, 
(Newport Beach, Calif., Feb 2-7), pp 242-250. 1986 

[Schen05] Schenke, S. Wünsche, B. GPU-Based Volume Segmentation. Image and Vision Computing New 
Zealand, Dunedin, 28.-29. November 2005 

[Seixa95] Seixas, R.B. Gattass, M. Figueiredo, L.H. Martha, L.F. : Visualização Volumétrica com 
Otimizações de Ray Casting e Detecção de Bordas. Anais do VII SIGRAPH, 281-286 1995 

                                                           
1 http://developer.nvidia.com/object/using_VBOs.html September 2008 



84 

 

[Seixa99] Seixas, R.B. Gattass, M. : Introdução à Visualização Volumétrica. Monografia em Ciência da 
Computação 19991 

[Sherb03] Sherbondy,A. Houston,M. Napel, S. Fast volume Segmentation with Simultaneous Visualization, 
IEEE Visualization 2003 

[Shrein05] Shreiner, .D. Woo, M. Neider, J., Davis T. OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide 
to Learning OpenGL(R), Version 2 (5th Edition) (OpenGL) 

[Silbe08] Silberstein, M. Schuster, A. Geiger, D.. Efficient Computation of Sum-products on GPUs Through 
Software-Managed Cache, ICS’08, June 7–12, 2008, Island of Kos, Aegean Sea, Greece. 

[Sousa05] Sousa, M. Ebert, D. Stredney, D. Svakhine, D. Illustrative Medical Visualization, 2005 

[Stytz91] Stytz, M. Frieder, G. Three-Dimensional Medical Imaging: Algorithms and Computer Systems, 
ACM Computing Surveys (CSUR) archive Volume 23 ,  Issue 4  - 1991 

[Terzo88] Terzopoulos, D Kass, M., Witkin, A. : Snakes: Active contour models. International Journal of 
Computer Vision 1(4) 1988 

[Tied90] Tied, U. Honhe, K. H. Bomans, M. Pommert, A. Riemer, M. Wiebecke, G.: Investigation of 
medical 3D-rendering algorithms. IEEE Computer Graphics & Applications, 10(2):41-53, March. 1990 

[Tvers02] Tversky B., Morrison J. Betrancourt M.: Animation: can it facilitate? Int. J. Hum.- Comput. Stud. 
57, 4 (2002), 247–262. 

[Westo90] Westover, L. : Footprint Evaluation for Volume Rendering Computer Graphics, Vol. 24, No. 4 
1990  

[Weng97] Weng, N. Yang, Y.H. Pierson, R. : Three-Dimensional Surface Reconstruction Using Optical 
Flow for Medical Imaging. IEEE Transactions in Medical Imaging, 16,630-641 1997  

[Willi05] Williams, I. Hart, E. Efficient rendering of geometric data using OpenGL VBOs – 20052 

 [Xue03]  Xue, D. Crawfis, R.- Efficient Splatting Using Modern Graphics Hardware - The Ohio State 
University 2003. 

[Yingc06]: Yingcai, W. - Efective, Intuitive, and Intelligent Volume Visualization. Hong Kong University 
of Science and Technology – 2006 

[Yuan05] Yuan X., Zhang N., Nguyen,. X.,Chen B.: Volume cutout. The Visual Computer (Special Issue of 
Pacific Graphics 2005) 21, 8-10 (2005), 745–754. 

 

 

 . 

  

  

 

                                                           
1 http://www.tecgraf.puc-rio.br/~mgattass/monographs.html September 2008. 
2 http://spec.it.miami.edu/gwpg/gpc.static/vbo_whitepaper.html September 2008 



85 

 

 

Anexo : Instalação do Projecto 

O projecto realizado no âmbito da tese apresentada, tem algumas dependências, para executar o código é 

necessário que a placa gráfica tenha disponíveis extensões específicas. Basicamente qualquer placa gráfica 

posterior à nvidia 6600 está preparada para executar o programa. 

 

É estritamente necessário que a placa gráfica possua as seguintes extensões/características: 

 

Opengl 2.0 

GL_ARB_vertex_buffer_object  

GL_POINT_SPRITE_ARB 

GL_ARB_fragment_program 

GL_ARB_fragment_shader 

GL_ARB_shader_objects 

GL_ARB_vertex_buffer_object 

GL_ARB_vertex_program 

GL_ARB_vertex_shader 

 

Para compilar o código, é necessário também a instalação de algumas ferramentas, o projecto foi desenvolvido 

utilizando a ferramenta da Microsoft: Visual Studio 8. Apesar de não ser completamente necessário utilizar o 

Visual Studio para compilar o código (qualquer outra ferramenta de desenvolvimento em C++ permite compilar 

o codigo) as versões posteriores do Visual Studio conseguem e migrar o projecto para a versão corrente.  

O projecto não está dependente de ferramentas de nenhum sistema operativo, é possível instalar e executar quer 

em Windows, ou Linux, Solaris ou Macintosh. Para isso muito contribuíram todas as ferramentas utilizadas, de 

seguida é apresentada uma lista com tudo o que é necessário para compilar o projecto: 

 

Glew  

Wxwidgets  

Glext  

Glu 


