
Resumo  

O trabalho apresentado nesta tese visa a paralelização de algoritmos de processamento e análise de 

imagem numa rede heterogénea de computadores pessoais, com o objectivo de reduzir o seu tempo 

de processamento, para que algoritmos mais sofisticados possam ser utilizados em aplicações de 

imagem médica sem prejudicar o conforto de utilização (tempo de espera). A máquina alvo é 

constituída por computadores pessoais interligados por uma rede genérica, como a Ethernet. Estes 

ambientes computacionais têm características próprias, como por exemplo a variabilidade das 

capacidades de processamento. Para representar a máquina foi desenvolvido um modelo 

computacional que permite estimar o tempo de processamento dos algoritmos.  

A computação em rede é actualmente uma área de investigação activa, existindo vários exemplos de 

redes de computadores construídas especificamente para esse efeito. O trabalho apresentado não 

tem por objectivo a construção de uma rede de computadores dedicada, mas efectuar processamento 

paralelo nas redes genéricas já existentes.  

A abordagem adoptada consiste na divisão dos algoritmos em operadores simples, os quais são alvo 

de paralelização de forma a maximizar a razão computação/comunicação. São propostas 

paralelizações para cada tipo de operador e estudadas as melhores estratégias de distribuição de 

dados. Apresenta-se uma estratégia inovadora para operadores algébricos inerentemente 

sequenciais (como a factorização LU), com a qual se obtém melhor equilíbrio de carga.  

É apresentado um método de optimização iterativo que, por aproximação quadrática da capacidade 

de processamento da rede heterogénea, permite encontrar o número e a configuração óptima de 

processadores que minimize o tempo de processamento por operador.  

É apresentado um sistema de processamento paralelo de imagem auto-configurável que, de forma 

transparente para o utilizador, gere todo o processamento paralelo e implementa a estratégia de 

optimização automática, distribuição de dados e interface com utilizador.  

Os resultados mostram que é possível obter speedups elevados mesmo em máquinas onde existam 

diferenças significativas entre o computador mais rápido e o mais lento (244 e 49 M flop/s no caso 

apresentado) .Conclui-se que se se dispuser de ferramentas adequadas para usar com eficiência as 

redes de computadores, as aplicações interactivas poderão recorrer a algoritmos mais sofisticados e 

efectuar análises de maior detalhe sem prejudicar o conforto de utilização e sem exigir 

necessariamente investimento em equipamento.  

Abstract  

The work presented in this thesis focuses on the parallelisation of algorithms for image processing and 

analysis on a heterogeneous cluster of personal computers. It aims at reducing their processing time 



in order to allow the utilisation of more sophisticated algorithms in medical imaging applications, 

without sacrificing user comfort. The target machine is composed by personal computers connected 

by a general purpose network, such as the Ethernet. These computational environments have 

particular characteristics, for example variable processing capacities, being represented by a 

computational model which estimates the processing time of the algorithms.  

Cluster computing is presently, a major research area, several examples existing of clusters built 

specifically for high performance computing. The aim of the work herein presented is not to build such 

a dedicated cluster, but to perform parallel computing on existing small clusters.  

The approach adopted is to divide the algorithms into indivisible operators which are then parallelised, 

in order to maximise the computation/communication ratio. A parallelisation methodology is proposed 

for each operator type and the best strategies for data distribution are studied. An innovative strategy 

for inherently sequential algebra operators (such as LU factorisation) is derived, which allows a better 

load balancing.  

An iterative optimisation method is also described which, by using a quadratic approximation for the 

cluster processing capacity, allows the computation of the number and the layout of processors that 

minimises the processing time for each operator.  

A self-tuned image processing system has been developed, that transparently manages the parallel 

processing and implements the automatic optimisation strategy, data distribution and user interface.  

The results show that high speedup can be obtained even for machines where there exists a wide 

range of processing capacities (maximum of 244 and minimum of 49 M flop/s for the case presented). 

It is concluded that, if tools are made available that allow the efficient use of existing clusters, then 

interactive applications might use more sophisticated algorithms and perform a more detailed analysis 

without sacrificing user comfort and requiring no investment in new equipment.  


