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RESUMO

Este trabalho descreve um sistema dedicado à visualização e manipulação de
imagens tomográficas obtidas por RM (ToRM), concebido para ser integrado ao
tomógrafo em desenvolvimento no Instituto de Física e Química de São Carlos - USP.

Trata-se da implementação de um ambiente gráfico e de um "toolkit" de apoio
à construção de aplicativos de processamento de imagens para uma arquitetura
dedicada baseada no processador gráfico TMS34010. Este ambiente fornece um núcleo
compacto de primitivas para a construção de janelas e menus, permitindo o acesso aos
dispositivos gráficos em linguagem de alto nível ("C"), viabilizando a construção de
programas interativos "amigáveis". As primitivas foram otimizadas para uma alocação
mínima de memória no hardware dedicado.

Este projeto representa um passo fundamental para a automatização do uso
do tomógrafo e a visualização de suas imagens em ambientes clínicos, nos quais
operações tais como seleção de planos e classificação de imagens possam ser
simplificadas de maneira significativa.

Palavras chaves: Interface Homem/Máquina, Processamento e Visualização de Imagens
médicas, sistemas computacionais dedicados.

ABSTRACT
The present work describes the development of a dedicated system to be used

in visualization and manipulation of a MR images. The graphics environment as well
as the toolkit were developed for the dedicated TMS34010 based hardware. The
developed software offers a compact kernel with primitives to support the creation and
manipulation windows and menus directely in "C" Language.

This work is fundamental for the implementation of a user friendly interface
build to operate and visualize tomographic images. This tools are essencial for the
selection an archiving of images planes as used in clinical aplications.

Keywords: Human/Computer Interface, Medical Image Processing, Medical Image
Visualization, Dedicated Computer Systems.

visualização do tomógrafo facilitará a utilização,
1. INTRODUÇÃO sem constrangimentos, dos recursos de visualização

e manipulação de imagens que o tomógrafo possui,
Através da visualização das imagens ou por parte do médico, se a maneira como as

planos de imagens, obtidas pelo processo de informações forem manipuladas for parecida com
tomografia, é que o médico interpreta as a que o médico está acostumado em seu cotidiano,
informações nelas contidas, conseguindo perceber Este processamento de imagens flexível, facilitará
qual é o estado das estruturas internas do a automatização de muitas operações, usualmente
organismo que está sendo analisado. Assim, este complexas, tais como seleção de planos e
processo de visualização bem como a manipulação classificação de imagens.
das imagens obtidas são fundamentais para o Para dar suporte à manipulação e
procedimento de tomografia. O sistema de visualização das imagens obtidas pelo tomógrafo,
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foi desenvolvido no Laboratório de Instrumentação
Eletrônica (LIE) do Instituto de Física e Química
de São Carlos - USP, um sistema computacional
completo (hardware e software), o qual fará parte
do tomografo de Ressonância Magnética (RM), em
desenvolvimento também nesse Instituto [1] [2].

A técnica de RM para obtenção de
informação de estruturas internas de organismos
vivos não é invasiva, e sua importância e utilização
têm crescido em várias áreas, principalmente na
medicina. Além de oferecer excelente contraste
entre tecidos sadios e enfermos, não possui efeitos
nocivos, por não utilizar radiações ionizantes (como
o raio X).

Faz parte do sistema computacional
desenvolvido no LIE
uma arquitetura
gráfica dedicada à
visua l ização de
imagens, baseada no
processador gráfico
TMS34010 [3]. Sobre
essa arquitetura
foram construídas as
camadas de software
n e c e s s á r i a s à
c o n s t r u ç ã o do
s i s t e m a d e
v i s u a l i z a ç ã o e
manipulação de
imagens. O hardware
desenvolvido é de
b a i x o c u s t o ,
utilizando como
h o s p e d e i r o um
computador do tipo
IBM-PC. Na seção 2
é feita uma breve
apresentação desta
arquitetura.

A seguir serão discutidos os principais
aspectos de sistemas interativos e ferramentas para
a construção de interfaces com o usuário (seção 3),
apresentando-se posteriormente a metodologia
utilizada para o desenvolvimento de um sistema
interativo para visualização e manipulação de
imagens tomográficas.

2. Arquitetura Gráfica Dedicada

A arquitetura utilizada baseia-se no Circuito
Integrado TMS34010 (GSP), um Processador
Gráfico da Texas Inst., que incorpora um avançado
microprocessador de 32 bits de propósito geral,
otimizado para aplicações em sistemas gráficos.
Além do microprocessador, o circuito integrado
inclui também um controlador gráfico, capaz de
gerar todos os sinais de vídeo.

O GSP pode ser configurado para servir

tanto em ambiente baseado em hospedeiro quanto
em ambiente próprio. A arquitetura desenvolvida
foi implementada para ser utilizada em um
ambiente baseado em hospedeiro, pois assim os
periféricos da máquina hospedeira, tais como:
disco, teclado, e monitor de vídeo puderam ser
utilizados, na arquitetura dedicada, o que agilizou
seu desenvolvimento.

A arquitetura é constituída por Memória de
Sistema (DRAM); Memória de Vídeo (VRAM);
com clock configurável de 20 ou 40 MHz; pixel de
8 bits, permitindo 256 níveis de cinza simultâneos;
e saída de vídeo compatível com os padrões
RS343A/RS170.

Control** MONITOR oe VIOD3 HG.e

Figura 1 - Diagrama em blocos da arquitetura dedicada utilizada.

O hardware do sistema ocupa uma única placa
de circuito impresso, a qual deve ser inserida num
dos "slots" de um PC/AT, que atua como o
hospedeiro do sistema (ver fíg.l). Os
microcomputadores da linha IBM-PC estão sendo
utilizado como hospedeiros na versão atual devido
ao seu baixo custo e grande disponibilidade, porém
com poucas modificações tanto o software quanto
o hardware pode ser adaptado para qualquer
outro tipo de duto paralelo.

2. Considerações sobre Sistemas Computacionais
Interativos

O processo de construção de um sistema de
software por si só já é uma tarefa complexa.
Quando trata-se de um sistema interativo - que
precisa de uma sofisticada Interface
Homem/Máquina (H/M) - este não é julgado
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apenas pela sua capacidade de cumprir as tarefas
para as quais ele foi construído, mas também pela
sua capacidade de se comunicar com o usuário. De
fato, se os usuários não conseguirem manipular
efetivamente um sistema interativo, sua capacidade
computacional não será plenamente utilizada, e se
tornará portanto ineficiente.

O desenvolvimento de software com
interfaces H/M sofisticadas é bastante diferente do
de software convencional. Os métodos tradicionais,
técnicas e ferramentas normalmente utilizadas para
desenvolvimento de software geralmente não
provêm um auxílio efetivo para a construção de
interfaces [4]. Assim, um campo aberto à pesquisa
é o desenvolvimento de tecnologia para a
construção de interfaces H/M que sejam: eficientes;
tenham um elevado grau de "amigabilidade com o
usuário"; e sejam independentes da máquina para o
qual foram construídos (portabilidade). Tentando
alcançar estes objetivos, muitos pesquisadores têm
criado padrões de como uma interface com o
usuário deve ser (em termos de aparência), quais os
componentes utilizados na construção de interfaces,
e até ferramentas que auxiliem o projetista de
software a construir suas interfaces.

Basicamente, as ferramentas que apoiam a
construção de interfaces com o usuário podem ser
colocadas em dois grandes grupos: "toolkits" para
Interface com o Usuário e Sistemas de
Desenvolvimento de interface com o Usuário. A
seguir é apresentado um resumo sobre eles.

- "Toolkits" para Interface com o Usuário são
bibliotecas que oferecem técnicas de
interação, ou seja, o modo como se utiliza
um dispositivo físico de entrada (tn! como
"mouse", teclado, mesa digitaiizadora, ou
"rotary knob panels") para receber um dado,
o qual pode ser um comando, um número,
nome, etc, criando uma visualização
dinâmica de informações sobre a tela.
Exemplos de técnicas de interação são
"menus" e utilização de "scro.'l bars". Um
programador então utiliza o "toolkit" para
escrever programas, o qual organiza tais
técnicas de interação de forma a se obter
softwares "amigáveis". Deve-se notar que a
qualidade do software em termos de
"amigabilidade" é toda de responsabilidade
do programador, pois os "toolkits" não
oferecem qualquer garantia nem facilidade
de desenvolvimento ao programador. Uma
desvantagem da utilização de "toolkits", é
que eles oferecem estilos de interação
limitados e são difícies de se utilizar sem
algum auxílio [5]. Exemplos de "toolkits" são
o Macintosh Toolbox, o Motif da Open
Software Foundation [6], o XView e o X.11
Intrinsecs Toolkit para o Sistema de
Gerenciamento de Janelas X Window [7] [8].

- Um Sistema de Desenvolvimento de Interface
com o Usuário - SDIU, é um conjunto
integrado de ferramentas que auxiliam o
programador a criar e gerenciar muitos
aspectos das interfaces. Os SDIUs auxiliam
tanto na fase de projeto quanto na de
implementação de interfaces. Também
devem manipular todos os aspectos da
interface, o que inclui todos os itens visíveis
na tela e tudo o que se refira ao diálogo
entre o usuário e a aplicação. Dessa forma
os SDIUs devem:
• Gerenciar permanentemente o "mouse" e

os outros dispositivos de entrada,
• Validar os dados fornecidos pelo usuário.
• Realizar tratamento de erros que o

usuário cometer,
• Efetuar um processo de realimentação

para mostrar que as solicitações de
entrada foram recebidas,

• Prover auxílio ao usuário, em forma de
explicação e exemplos em todas as
fases,

• Atualizar a tela quando as saídas geradas
pelo aplicativo são alteradas,

• Permitir ao usuário personalizar seu
aplicativo.

Para efetuar tudo isso, os SDIUs
geralmente contam com:

• um "toolkit";
• um componente que efetua o controle de

diálogo entre o sistema e o usuário,
o qual trata os eventos ocorridos;

• um ambiente de programação que
orienta a construção do código da
interface;

• um editor gráfico baseado em "mouse'1

para especificar a localização dos
elementos gráficos, (um exemplo é o
utilitário devguide da SUN Inc. para
o SDIU OpenWindows [9]);

• um módulo de análise que avalia a
i n t e r f a c e c o n s t r u í d a
automaticamente, tomando como
base uma série de regras e
diretrizes, ou mesmo que guarde a
seqüência de solicitações feitas pelo
usuário ao sistema para posterior
avaliação pelo projetista da
interface.

3. O Ambiente Gráfico Desenvolvido

Neste trabalho, Ambiente Gráfico será
definido informalmente como um sistema de
software que, para uma dada arquitetura, fornece
primitivas gráficas básicas, as quais podem ser
facilmente acessadas por um aplicativo escrito em
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linguagem de alto nível. Além disso, um ambiente
gráfico deve fornecer ferramentas para a construção
de aplicativos cuja interface suporte o conceito de
"Amigabilidade com o Usuário". Exemplos típicos
são: construção de janelas, "menus", tratamento de
imagens, bem como todo o gerenciamento das
estruturas necessárias. Essas premissas foram
levadas em conta para o projeto do Ambiente
Gráfico.

O desenvolvimentodo deste ambiente foi
realizado de forma hierárquica e modular em três
níveis: Nível Básico, Nível de Apoio e Nível de
"Toolkit". Assim os níveis superiores são
funcionalmente dependentes dos níveis inferiores e,
além disso, somente o nível mais baixo é
dependente de máquina. Essa estrutura é
apresentada na figura 2.

\
\

APLICATIVO /

\ N. TOOLKIT /

\ N. APOIO /

\ N. BAS1CO /

HARDWARE

Figura 2 - Hierarquia do Ambiente Gráfico.

A seguir é descrito cada nível da hierarquia
do ambiente gráfico:

Nível Básico: Neste nível estão as primitivas
que solicitam as operações que
acessam diretamente as primitivas
gráficas que o
h a r d w a r e
suporta. Tais
primitivas são
em grande pane
esc r i t a s cm
l i n g u a g e m
montadora do
T M S 3 4 0 1 0 .
Como exemplo,
pode-se tomar
as primitivas
para desenhar
pontos, linhas,
r e t â n g u l o s ,
i n i c i a 1 i z a r
registradores do
TMS34010, etc.
As estruturas de
d a d o s q u e
gerenciam todo
o a m b i e n t e
gráfico (janelas,

"menus", etc) encontram-se neste
nível, fora do alcance do projetista
de software.

Nível de Apoio: Neste nível estão as
primitivas que, utilizando aquelas do
nível básico, preparam o hardware
para as operações gráficas do nível
de "toolkit". Também encontram-se
aqui as primitivas de comunicação
com o "hospedeiro", as que
solicitam-lhe recursos, tais como
acesso a disco, teclado, transferência
de imagens, etc, bem como as
primitivas de gerenciamento do
ambiente gráfico. Todas estas foram
implementadas como rotinas escritas
em linguagem "C".

Nível de "Toolkit": Este constitui-se no nível
onde estão as primitivas usualmente
utilizadas para a construção dos
aplicativos. Incluem-se aqui todas as
primitivas de manipulação de
"menus", janelas, imagens,
tratamento de eventos, etc.

Tal como pode-se notar na figura 2, os
aplicativos construídos utilizando este ambiente,
fazem-no através de chamadas às primitivas do
nível de "toolkit". Contudo aplicativos que
demandem uma maior dependência do ambiente
ou do hardware podem efetuar chamadas também
às primitivas do nível de apoio. As primitivas do
nível de apoio suprem as necessidades que são
normalmente fornecidas por um ambiente de
programação em linguagem "C". Isso deve-se ao

Fotografia 1 - Sistema Gráfico completo.
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fato do acesso à dispositivos de entrada/saída a
partir do TMS34010 poder ser feito tanto
diretamente aos seus próprios dispositivos, quanto
àqueles conectados ao hospedeiro. Assim, este
ambiente provê recursos que viabilizam e
flexibilizam qualquer tipo de acesso.

O ambiente gráfico desenvolvido fornece um
"toolkit" para a implementação de aplicativos
interativos "amigáveis", como é o caso da
visualização e manipulação de imagens
tomográficas.

A fotografia 1 mostra uma janela de um
aplicativo, que utiliza o ambiente gráfico
desenvolvido.

O desenvolvimento do sistema de
visualização de imagens foi realizado em duas
etapas. Primeiramente, contruiu-se um sistema de
processamento de imagens utilizando uma estação
gráfica comercial (Interpro da Intergraph), o que foi
feito paralelamente ao desenvolvimento da
arquitetura dedicada. Este sistema possui
ferramentas para manipulação interativa da tabela
de cores em que a imagem está mapeada,
visualização e manipulação das imagens pelo seu
histograma, operações de filtragens, cálculos
estatísticos sobre regiões da imagem, convolução e
composição de imagens, através de operadores
aritméticos e lógicos, delimitadores de borda, etc.
permitindo efetuar algumas operações usuais de
processamento de imagens. Ao se implementar este
sistema, tomou-se o cuidado de fazê-lo de forma
modular, prevendo futuras migrações para outras
máquinas. Assim, funções desse sistema estão sendo
transportadas para a arquitetura dedicada, e
encontram-se operacionais.

4. CONCLUSÕES

Atualmente as imagens obtidas pelo
tomógrafo de RM do IFQSC, são reconstruídas e
podem ser visualizadas na arquitetura gráfica
dedicada. As imagens são armazenadas em disco no
hospedeiro, podendo ver acessadas e visualizadas a
qualquer instante. Aplicativos para visualização e
manipulação das imagens foram implementados a
fim de se validar o ambiente gráfico desenvolvido.
Apesar de ser um sistema básico, o ambiente
gráfico supre as necessidades de sistemas dessa
natureza. A fotografia 1, apresenta uma tela com
um aplicativo em execução.

Deve-se ressaltar que nas estruturas internas
desenvolvidas para o ambiente gráfico foram
previstos diversos elementos com vistas a futuras
ampliações, acompanhando novas versões ampliadas
do hardware da arquitetura dedicada, que já estão
sendo testados no LIE. Além disso, com a
disponibilidade da arquitetura dedicada em

hardware mais poderoso, as primitivas disponíveis
na versão da plataforma Interpro serão migradas
integralmente para o ambiente dedicado.

Tanto o sistema de visualização e
manipulação de imagens desenvolvido para a
arquitetura dedicada, quanto o sistema de
visualização e manipulação de imagens na
plataforma Interpro, foram escritos integralmente
em linguagem "C".
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