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RESUMO 

 
 

Glaucoma é uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão 

intraocular que provoca lesões no nervo óptico e se não for tratado adequadamente, 

pode levar à cegueira. A detecção precoce do glaucoma é a melhor solução para 

limitar a progressão da doença, pois os defeitos no campo visual dos pacientes 

causados pelo glaucoma são muitas vezes imperceptíveis pelos próprios o que leva 

a um diagnóstico tardio. Embora seja relativamente fácil para os pacientes o acesso 

aos cuidados de saúde em nações desenvolvidas, as comunidades remotas e 

pobres têm pouco ou nenhum acesso a esses serviços, aumentando o risco de 

cegueira associada ao glaucoma. Infelizmente, os equipamentos para o diagnóstico 

de glaucoma não são acessíveis para algumas pessoas em todo o mundo, evitando 

que regiões inteiras tenha acesso aos cuidados dos olhos. Se este tratamento puder 

ser realizado ambulatorialmente, há um ganho de conforto para o paciente, agilidade 

no tratamento e economia para o sistema de saúde. O diagnóstico do glaucoma 

baseia-se na avaliação do nervo óptico através das imagens do fundo da retina e da 

medida da pressão interna. Motivado por esse contexto, o presente trabalho tem 

como objetivo propor o desenvolvimento de um sistema embarcado portátil e de 

baixo custo, que utiliza técnicas de processamento de imagens com a finalidade de 

auxiliar no exame precoce de detecção de glaucoma em regiões pobres e remotas, 

fornecendo informações significativas para ajudar no aumento da precisão dos 

diagnósticos e da qualidade da análise para tratamentos. O algoritmo proposto teve 

uma sensibilidade de 88,46%, especificidade de 95,45% e uma precisão total de 

91,95%. Este algoritmo foi validado utilizando uma Beagleboard-xM, uma Raspberry 

Pi Modelo B e usando duas arquiteturas, somente o processador Atom e o 

processador Atom e a FPGA, em um kit de desenvolvimento DE2i-150, e obteve o 

diagnóstico de glaucoma com 10, 17, 3 e 8 segundos, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Glaucoma; Sistemas Embarcados; Disco Óptico; Escavação do 

Disco Óptico. 



ABSTRACT 

 

Glaucoma is an eye disease mainly caused by elevated intraocular pressure that 

causes injuries in optic nerve head and can lead to blindness if not treated properly. 

Early detection of glaucoma is the best solution to limit the progression of the 

disease, because damages caused by glaucoma in visual field of patients are most of 

the times not perceptible until late stages of the disease. Although it is relatively easy 

for patients to access health care in developed nations, poor and remote 

communities have little or none access to these services, increasing blindness risk. 

Unfortunately, equipments for the diagnosis of glaucoma are not affordable for health 

services in poor countries, limiting eye care in those countries. If treatment is done in 

early stages of the disease, it is simpler and less expensive. The glaucoma diagnosis 

is based on the evaluation of the optic nerve by examining fundus images and 

measuring eye internal pressure. Motivated by this context, the present work aims to 

propose the development of a low-cost embedded system that is fast and portable, 

using images processing techniques in order to to assist early glaucoma detection in 

poor and remote regions, providing significant information to increase diagnosis 

accuracy and quality of treatments analysis. The proposed algorithm had a sensitivity 

of 88.46%, specificity of 95.45% and a total accuracy of 91.95%. The proposed 

solutions took 10, 17, 3 and 8 seconds on the BeagleBoard-xM, Raspberry Pi Model 

B, DE2i-150 only using Atom processor and DE2i-150 using Atom processor and 

FPGA, respectively.  

 

 

Keywords: Glaucoma; Embedded System; Optic Disc; Optic Cup. 
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1 INTRODUÇÃO 

O glaucoma, levando à perda da mobilidade e dependência, é uma preocupação de 

saúde pública e constitui a principal causa de cegueira irreversível no mundo 

(SCHMETTERER et al., 1997; ORGÜL et al., 1999; CARBONARO et al., 2008; 

FOSTER et al., 2008; WERNE et al., 2008; ERDURMUS et al., 2009). 

O glaucoma pode ser descrito como um grupo heterogêneo de doenças oculares, 

que tem como característica uma lesão progressiva do nervo óptico, gerando um 

aumento da escavação do disco óptico, a perda de fibras retinianas e do campo 

visual, e eventual cegueira (SUSANNA JUNIOR, 1999). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em torno de 80% da 

cegueira encontrada nos países em desenvolvimento podem ser prevenidos ou 

curados (MELLO e MANDIA JUNIOR, 2005). Só o glaucoma corresponde a cerca de 

13% da cegueira global (QUIGLEY, 1996). 

Em 2020, estima-se que 79,6 milhões de pessoas no mundo serão afetadas pelo 

glaucoma e 11,1 milhões estarão cegas bilateralmente (QUIGLEY e BROMAN, 

2006). Nos EUA, dados sugerem que os custos diretos e indiretos do tratamento 

alcancem a quantia de 2,5 bilhões de dólares anualmente (RYLANDER e VOLD, 

2008). Além do impacto na qualidade de vida, a perda da função visual tem um 

custo elevado para a sociedade. 

1.1 Motivação e Justificativa 

Os avanços na área de exames médicos por imagem têm permitido diagnósticos 

mais precisos de diferentes doenças, possibilitando um planejamento terapêutico 

mais precoce e adequado ao paciente. Exemplo destes diagnósticos é o que se 

concentra na especialidade de oftalmologia para detecção de glaucoma. 

O diagnóstico do glaucoma baseia-se na avaliação do nervo óptico através das 

imagens do fundo da retina, medida da pressão interna e de testes psicofísicos 

como o exame de campo visual (BUYS et al., 2012). O diagnóstico tardio é uma das 
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principais justificativas da perda de visão dos pacientes portadores de glaucoma. 

Muitos esforços têm sido feito com a finalidade de se aumentar a conscientização 

da população acerca desta patologia, porém há ainda muito a fazer. Embora seja 

relativamente fácil para os pacientes o acesso aos cuidados de saúde em nações 

desenvolvidas, as comunidades remotas e pobres têm pouco ou nenhum acesso a 

esses serviços, aumentando o risco de cegueira associada ao glaucoma. 

Infelizmente, equipamentos para o diagnóstico de glaucoma não são acessíveis para 

algumas pessoas em todo o mundo, evitando que regiões inteiras tenha acesso aos 

cuidados dos olhos. 

Se este tratamento puder ser realizado ambulatorialmente, há um ganho de 

conforto para o paciente, agilidade no tratamento e economia para o sistema de 

saúde. Assim, a utilização de um sistema remoto de apoio para o diagnóstico de 

glaucoma pode ser um método eficaz para reduzir a incidência de cegueira em 

populações com limitado acesso aos cuidados de saúde. 

Verifica-se, entretanto, que apesar dos avanços na área de diagnósticos por 

imagem em várias instituições ao redor do mundo, são poucos os exames que são 

executados em pequenos dispositivos móveis onde o sistema computacional é 

embarcado. Novas técnicas de imagem, como o OCT (Optical Coherence 

Tomograph - Tomografia de Coerência Óptica) e o GDx (Analisador de fibras 

nervosas), permitem detectar alterações estruturais que precedem as alterações 

funcionais clássicas do glaucoma, porém, são tecnologias caras, por exemplo, um 

aparelho para o exame do OCT (Zeiss Cirrus HD 4000) custa em média US$ 800 mil 

(PREMIER OPHTHALMIC SERVICES, 2015). Isso se deve principalmente ao fato 

de que esta classe de sistema exige alto desempenho, tanto em nível de velocidade 

de execução quanto em nível de acerto nos resultados (NUNES, 2006). 

Os sistemas computacionais embarcados estão presentes em praticamente todas 

as atividades humanas e, com os baixos custos tecnológicos atuais, tendem a 

aumentar sua presença no cotidiano das pessoas. Exemplos de tais sistemas são os 

telefones celulares com máquina fotográfica e agenda, o sistema de controle dos 

carros e ônibus, os fornos de micro-ondas com controle de temperatura inteligente, 

as máquinas de lavar e outros eletrodomésticos (CARRO e WAGNER, 2003). 
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A utilização dos sistemas computacionais embarcados como plataforma para 

algoritmos complexos semelhantes aos de processamento de imagens esbarra no 

contraste entre poder de processamento versus custo de produção. 

Com o intuito de auxiliar o diagnóstico precoce do glaucoma e prover o 

acompanhamento da neuropatia óptica glaucomatosa (danos no nervo óptico 

causados pelo glaucoma) foi desenvolvido um sistema embarcado portátil e de baixo 

custo que utiliza técnicas de processamento de imagens em fotografias da retina. 

1.2 Objetivos 

Motivado pelo contexto apresentado na Seção anterior, o principal objetivo deste 

trabalho pode ser definido como: 

Propor o desenvolvimento de um sistema embarcado portátil e de baixo 

custo, que utiliza técnicas de processamento de imagens com a finalidade de 

auxiliar no exame precoce de detecção de glaucoma em regiões pobres e 

remotas, fornecendo informações significativas para ajudar no aumento da 

precisão dos diagnósticos e da qualidade da análise para tratamentos. 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, fez-se necessário estabelecer objetivos 

específicos: 

 Com base nos problemas identificados, pesquisar trabalhos que possam 

estar relacionados dentro do contexto de diagnóstico de glaucoma por 

imagens. 

 Desenvolvimento de um algoritmo de detecção de glaucoma utilizando 

técnicas de processamento de imagens. 

 Fazer o levantamento de requisitos necessários para auxiliar no 

desenvolvimento de um sistema embarcado que utiliza técnicas de 

processamento de imagens. 

 Desenvolvimento de diferentes soluções embarcadas que envolvem 

somente Software ou Hardware/Software para detecção rápida e 

automática de glaucoma. 
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 Verificar a acuracidade do diagnóstico e das imagens processadas pela 

solução desenvolvida, assim como, fazer uma análise sobre o tempo de 

execução do mesmo. 

1.3 Principais Contribuições 

As principais contribuições desta pesquisa são: 

 Uma solução embarcada portátil e de baixo custo para diagnóstico 

automático de glaucoma utilizando imagens da retina em regiões pobres 

ou remotas. 

 Desenvolvimento de um algoritmo para detectar glaucoma. 

 Uma avaliação de diferentes arquiteturas embarcadas para a detecção de 

glaucoma. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Os demais capítulos desta dissertação estão organizados como segue: 

No Capítulo 2 são apresentados os conceitos relacionados ao glaucoma, além 

dos conceitos básicos de morfologia matemática em imagens binárias e as 

vantagens e os problemas existentes na revisão da literatura. 

O Capítulo 3 apresenta a descrição do algoritmo proposto, incluindo a arquitetura 

e as plataformas utilizadas nas soluções desenvolvidas. 

No Capítulo 4 os resultados são apresentados e analisados. 

Por fim, no Capítulo 5 são feitas as considerações finais dessa dissertação, além 

dos trabalhos futuros. 

 



19 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta um conjunto de conceitos envolvendo o glaucoma e o seu 

diagnóstico através de imagens, conforme apresentado na literatura, mostrando as 

soluções e os problemas encontrados pelos pesquisadores. 

Nas subseções que seguem, é feito um apanhado dos principais conceitos, 

iniciando pelo conceito de glaucoma, passando pelos conceitos de diagnóstico do 

mesmo através de imagens do fundo da retina, apresentando os aparelhos 

existentes de detecção automática de glaucoma, até um apanhado de estudos 

relacionados com o apresentado nesta dissertação, e finalizando o capítulo com 

alguns conceitos de morfologia matemática. 

2.1 Glaucoma 

O glaucoma é uma das principais causas de cegueira evitável em nosso meio. É 

conhecida como uma doença das mais perigosas, pois na maioria das vezes, não 

apresenta sintomas. É uma doença que não tem cura, porém tem tratamento. A 

lesão instalada é irreversível, e por isso, a melhor forma de se lidar com ela é a 

prevenção (FERREIRA et al., 2009). A Figura 1 mostra uma simulação entre uma 

visão normal e uma visão com glaucoma. 

 

 

Figura 1 – Simulação entre a visão normal e a visão com glaucoma. 
Fonte: Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro. 
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Mundialmente, uma estimativa de 6,7 milhões de pessoas ficam cegas pelo 

glaucoma, com aproximadamente 70 milhões de pessoas sofrendo desta doença 

(FERREIRA et al., 2009). 

Caso a doença não seja tratada, o campo visual tende a estreitar-se 

progressivamente, obscurecendo a visão central e finalmente progredindo para a 

cegueira do olho afetado (COSTA et al., 1995). 

 O glaucoma possui fatores genéticos na sua origem, tendo sido identificados 

vários genes e mutações relacionados ao seu aparecimento. Os principais fatores de 

risco para o aparecimento de glaucoma são: hipertensão ocular, história familiar de 

glaucoma, raça negra, miopia1 e idade acima de 40 anos (MELLO e MANDIA 

JUNIOR, 2005). 

A doença normalmente é causada por um bloqueio do humor aquoso no interior 

do olho (FERREIRA et al., 2009). O humor aquoso é um fluido límpido que preenche 

e ajuda a formar a câmara anterior e posterior do olho (GOEL et al., 1997). Quando 

há obstrução das vias de drenagem do humor aquoso, o líquido se acumula na 

câmara anterior, causando um aumento da pressão intraocular (RITCH et al., 1996). 

A Figura 2 mostra quando ocorre um aumento da pressão intraocular em 4 

etapas: 1– O humor aquoso é produzido pelos corpos ciliares; 2- Malha trabecular 

drena o líquido; 3- Se a malha ficar bloqueada ou comprimida, a pressão intraocular 

aumenta; 4- Se a pressão intraocular aumenta, as delicadas células nervosas na 

parte posterior do olho são lesadas, causando glaucoma ou perda da visão. A Figura 

3 mostra o dano causado no nervo óptico pela pressão intraocular. 

                                            
1 Miopia é o distúrbio visual que acarreta uma focalização da imagem antes desta chegar à retina. 

Uma pessoa míope consegue ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes são visualizados 
como se estivessem embaçados (desfocados). 
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Figura 2 – O aumento da pressão intraocular é derivado pelo acumulo de humor aquoso no olho. 
Fonte: Oftalmoclin. 

 

 

Figura 3 – Dano causado no nervo óptico pela pressão intraocular. Fonte: CEPIVA. 
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O tratamento do glaucoma baseia-se, principalmente, na redução da pressão 

intraocular, para melhorar o funcionamento do nervo óptico. A pressão interna ocular 

(PIO) baixa-se através da inibição do humor aquoso ou da promoção da excreção 

deste para fora do globo ocular. 

O glaucoma pode ser tratado basicamente através de medicações (tópicas ou 

sistêmicas), laser ou cirurgia. Na prática diária da grande maioria, senão da 

totalidade, o primeiro passo deve ser o tratamento clínico, com a utilização crônica 

de medicações (colírios) (SHIELDS, 1998; EUROPEAN GLAUCOMA SOCIETY, 

2003; MELLO e MANDIA JUNIOR, 2005). 

2.2 Diagnóstico de Glaucoma por Imagens 

O dano glaucomatoso acarreta diversas alterações morfológicas no disco óptico e 

nas camadas de fibras nervosas, regiões que podem ser verificadas para o auxílio 

no diagnóstico do glaucoma (MELLO e MANDIA JUNIOR, 2009). 

A avaliação do disco óptico é um processo fundamental para o diagnóstico do 

glaucoma (ZANGWILL et al., 2001; SUSANNA e VESSANI, 2007). Ele pode fornecer 

elementos para que se diagnostique a doença em estágios relativamente precoces, 

antes ainda que se instalem alterações perimétricas. Sendo assim, é importante que 

o oftalmologista esteja familiarizado e atento às principais características sugestivas 

de glaucoma destas estruturas (MELLO e MANDIA JUNIOR, 2009). 

Na avaliação do disco óptico, deve-se examinar o dano nas camadas de fibras 

nervosas que é representado pela escavação. A escavação é uma depressão pálida 

no centro do disco óptico e o seu tamanho depende do tamanho do disco, sendo 

proporcional a este. 

A Figura 4 mostra, da esquerda para direita, a progressão do dano 

glaucomatoso. O crescimento da escavação causa sérios danos aos nervos ópticos. 
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Figura 4 - Progressão do dano glaucomatoso. Fonte: Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 5 – Exame de glaucoma usando o oftalmoscópio direto monocular. 
Fontes: Hospital de Olhos de Irati e Implemed. 

 

Por muito tempo, o aparelho utilizado para exame foi o oftalmoscópio direto 

monocular2 (Figura 5). Ele fornece uma visão direta e ampliada de aproximadamente 

15 vezes do nervo óptico (VARMA E SPAETH, 1993). 

Indivíduos normais apresentam uma grande variabilidade no formato e no 

tamanho do disco óptico, o que dificulta a análise de alterações nessas estruturas 

(BRITTON et al., 1987; HEALEY et al., 1997). O formato normal do disco óptico é 

oval, sendo o eixo vertical 5% a 10% maior que o horizontal (MELLO e MANDIA 

JUNIOR, 2009). 

                                            
2 Oftalmoscópio é o instrumento usado para examinar a parte interior do olho. 
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O diâmetro do disco óptico varia de 1,40 a 1,89 mm e possui uma grande 

influência nos parâmetros utilizados no diagnóstico do glaucoma, como por exemplo: 

na relação entre a escavação e o disco (horizontal: 0,39±0,28 mm, vertical: 

0,34±0,25 mm) (JONAS, GUSEK e NAUMANN, 1988a). A Figura 6 mostra uma 

relação escavação/disco óptico (E/D) de uma pessoa com glaucoma. 

A escavação do disco óptico em indivíduos normais geralmente é maior no eixo 

horizontal e menos de 7% dos olhos normais têm uma relação escavação/disco 

maior na vertical (JONAS, GUSEK e NAUMANN, 1988a). A variação da escavação do 

disco e as assimetrias de escavação podem ocorrer em indivíduos normais (JONAS, 

GUSEK e NAUMANN, 1988a; JONAS et al., 1992), entretanto devem ser 

cuidadosamente avaliadas, pois o eixo vertical tipicamente aumenta mais 

rapidamente que a horizontal e assimetrias maiores de 0,2 mm são indicativas de 

suspeita de glaucoma (JONAS, BUDDE e PANDA-JONAS, 1999) (Figura 7). 

Em indivíduos normais pode-se encontrar a relação escavação/disco óptico 

variando entre 0 e 0,8 mm, mas cerca de 90% da população branca normal tem 

relação escavação/disco de 0,4 mm ou menor (KAHN e MILTON, 1980). A relação 

escavação/disco óptico maior que 0,65 mm, geralmente, é considerada suspeita de 

glaucoma (LI e CHUTATAPE, 2003). A Figura 10 mostra a relação entre a escavação 

(Figura 9) e o disco óptico (Figura 8). Atualmente, a avaliação é executada pelo 

oftalmologista baseado em sua percepção visual e experiência. 

Apesar desse exame ser o primeiro de triagem, ou seja, quando se dá alguma 

alteração necessariamente se procede a exames complementares, esse exame é 

muito importante pois no serviço público de países pobres, onde há muito mais 

pacientes do que médicos, muitas vezes só se faz exames complementares se 

houver alguma alteração. 
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Figura 6 – Escavação vertical aumentada, sugerindo lesão glaucomatosa no nervo óptico. Fonte: CAROLINA. 

 
 

 

Figura 7a (olho direito) e 7b (olho esquerdo) - A assimetria da relação E/D entre os dos discos do mesmo 
indivíduo maior que 0,2 sugere alteração glaucomatosa no disco com maior E/D. Fonte: CAROLINA. 
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Figura 8 - Calcula-se a relação E/D imaginando-se o disco óptico dividido em 10 partes iguais. 
Fonte: CAROLINA. 

 

 

Figura 9 - Da mesma forma o tamanho da escavação corresponde a 0,4 do tamanho do disco. 
Fonte: CAROLINA. 
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Figura 10 - Portanto a relação E/D é de 0,4. Fonte: CAROLINA. 

2.3 Aparelhos de Detecção Automática de Glaucoma Existentes 

2.3.1 OCT (Optical Coherence Tomograph - Tomografia de Coerência Óptica) 

A Tomografia de Coerência Óptica é um método de diagnóstico que utiliza a luz para 

obter e criar uma imagem da retina e do disco óptico, permitindo avaliar inúmeras 

doenças (INSTITUTO PANAMERICANO DA VISÃO, 2015). A Figura 11 mostra um dos 

aparelhos que fazem o exame do OCT. 

Utilizando uma técnica conhecida como interferometria de baixa coerência para 

medidas ópticas, o OCT tem o princípio de funcionamento semelhante ao do 

ultrassom, porém utilizando a luz no lugar do som (INSTITUTO PANAMERICANO DA 

VISÃO, 2015). 
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Figura 11- Zeiss Cirrus HD-OCT 4000. Fonte: PREMIER OPHTHALMIC SERVICES. 

 

O exame é baseado na análise digital da estrutura da retina e coriocapilar, como 

se fosse um corte histológico (seccional) da mesma, mostrando as suas várias 

camadas, a partir da leitura da reflexão de uma luz infravermelha projetada no fundo 

do olho, por meio de uma fonte super luminescente de diodo (VIDE 

OFTALMOLOGIA, 2013). É através desse exame que se consegue avaliar a 

profundidade, ou tamanho, da escavação. 

O computador transforma as informações em gráficos, tabelas, programas de 

análise e comparação dos dados obtidos com exames normais e imagens coloridas, 

que são armazenadas e utilizadas de acordo com a indicação do exame (VIDE 

OFTALMOLOGIA, 2013). O Zeiss Cirrus HD 4000 custa em média US$800 mil 

(PREMIER OPHTHALMIC SERVICES, 2015). 
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2.3.2 GDx (Analisador de fibras nervosas) 

O analisador de fibras nervosas (GDX) é destinado à mensuração da espessura da 

camada de fibras nervosas da retina do olho humano, baseando-se na reflexão de 

um feixe de luz monocromática, emitida por um laser diodo e projetada na retina de 

forma confocal, em ângulo de rastreamento de 15°, sendo a reflexão capturada por 

um detector ou sensor óptico (INSTITUTO DA VISÃO, 2015). Como o GDx avalia a 

espessura das fibras nervosas, portanto, isso vai mostrar o grau da lesão do nervo 

óptico, ou seja, isto reflete na escavação. Pois quanto menor a espessura, maior a 

escavação. 

As imagens resultantes são digitalizadas e processadas por um programa que 

determina, por cálculo, a espessura de fibras nervosas da retina. Por meio do 

computador é possível ainda comparar os resultados encontrados com os resultados 

esperados para a faixa etária, sexo e raça do paciente examinado (INSTITUTO DA 

VISÃO, 2015). O Zeiss GDx VCC também custa em média US$800 mil (PREMIER 

OPHTHALMIC SERVICES, 2015). 

A Figura 12 mostra um dos aparelhos que fazem o exame do GDx. 

 

 

Figura 12 - Zeiss GDX VCC. Fonte: ANTELOPE MALL VISION CENTER OPTOMETRY. 
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2.4 Trabalhos Relacionados 

Existe um grande número de estudos previamente relatados para a segmentação 

automática do disco óptico e da escavação. Entretanto, a maioria dos trabalhos 

processam imagens da retina toda (Figura 13), enquanto o oftalmologista só trabalha 

com a imagem centrada no disco óptico (Figura 13). Assim, todos os trabalhos 

estudados têm mais processamento, pois precisam localizar o disco óptico e 

distingui-lo de outras estruturas parecidas, o que adiciona custo computacional. Nas 

subseções que seguem, é apresentado um apanhado de estudos relacionados com 

o apresentado nesta dissertação. 

 

 

Figura 13 - a) Imagem do fundo da retina; b) Imagem do fundo da retina centrada no disco óptico. 
Fonte: SARAIVA e RIM-ONE. 

 

2.4.1 Agrupamento K-Means (NARASIMHAN et al., 2011) 

Narasimhan et al. (NARASIMHAN et al., 2011) propôs um sistema que consiste 

principalmente em três diferentes fases:  

 Localização da região do disco óptico na imagem da retina; 

 Aplicação da técnica de agrupamento K-means recursivamente para extrair o 
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disco óptico e a escavação; 

 Validação do algoritmo. 

Para localizar o disco óptico, foi utilizado uma máscara de 360x360 pixels no 

canal verde da imagem para capturar a área mais brilhante da imagem. Em seguida, 

foi utilizado a técnica k-means para localizar o disco óptico e a escavação a partir da 

região extraída. 

O algoritmo K-means é uma técnica iterativa muito simples e poderosa para 

particionar um conjunto de dados, onde o valor de k, deve ser pré-determinado 

(KOERICH, 2008). Essa técnica consiste em fixar k centroides (de maneira 

aleatória), associar cada pixel ao seu centroide mais próximo e recalcular os 

centroides com base nos pixels classificados (KOERICH, 2008). A sua popularidade 

pode ser explicada pela sua baixa complexidade e agilidade de desenvolvimento e a 

facilidade de entendimento de suas propriedades matemáticas. Entretanto, uma das 

principais desvantagens do algoritmo reside no fato de que o número de classes 

deve ser estabelecida a priori. Sendo assim, o tempo de execução do algoritmo K-

means está diretamente relacionado com o conjunto de dados a ser tratado e a 

escolha do parâmetro “K“. 

Foram usados três centroides e calculado a distância entre os centróides e os 

pixels da imagem. No final da última iteração, ele formou três grupos. O grupo que 

continha partes que não pertenciam à região extraída da imagem da retina foi 

removido e os outros grupos restantes foram combinados para formar o disco óptico. 

O grupo que estava localizado no centro do disco óptico foi usado para 

representar a escavação. Em seguida, operações morfológicas matemáticas foram 

utilizadas para preencher os buracos dentro do disco óptico e da escavação. 

A morfologia matemática é a parte do processamento de imagem não-linear que 

tem por objetivo extrair características da imagem associadas à geometria dos 

objetos (SANTOS et al., 1988). 

Após a detecção do disco óptico e da escavação, foi aplicada a técnica de 

componentes conectados para criar retângulos para descobrir o tamanho do disco 

óptico e da escavação, como visto na Figura 14. Assim, foi utilizado o centro do 

retângulo para desenhar uma elipse e calcular a área do disco óptico e da 



32 

 

escavação. 

A varredura da imagem inteira atrás do disco óptico e a escolha dos centroides 

adicionaram um alto custo computacional nesse algoritmo, pois foram criados três 

grupos para depois descartar um deles. 

 

 

Figura 14 - a) Aplicação da técnica dos componentes conectados na escavação; b) Aplicação da técnica dos 
componentes conectados no disco óptico Fonte: NARASIMHAN. 

2.4.2 Operações Morfológicas e a Transformada de Houg (JOSHI et al., 2011) 

Joshi et al. (JOSHI et al., 2011) utilizou operações morfológicas matemáticas e a 

Transformada de Hough para detectar o disco óptico e utilizou a curvatura dos vasos 

sanguíneos e a informação da região mais brilhante dentro do disco óptico para 

detectar a escavação. 

A Transformada de Hough é um método padrão para detecção de formas que 

são facilmente parametrizadas em imagens computacionais (JAMUNDA, 2000). 

Para a detecção da região do disco óptico, inicialmente, foram identificados os 

vasos sanguíneos da imagem utilizando uma técnica que se baseia na curvatura dos 

vasos. Nessa técnica, aplica-se uma máscara em cada pixel para determinar a sua 

direção. Após a identificação dos vasos, foi aplicada uma operação morfológica de 

fechamento para remover os vasos da imagem. 
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Em seguida, foi utilizado o filtro de detecção de bordas Canny para obter os 

pixels que estavam na borda. 

Para a detecção da escavação, Joshi identificou os vasos sanguíneos na imagem 

e removeu todas as pequenas ramificações. Em seguida, foi utilizado um esquema 

baseado no conceito de regiões de suporte dinâmicas para analisar os pontos que 

faziam parte das bordas da escavação. 

Por último, foi aplicada uma Interpolação Spline Cúbica nos segmentos restantes 

para calcular as bordas da escavação. Spline é um meio matemático de representar 

uma curva, especificando uma série de pontos em um intervalo e definindo uma 

função que permite calcular pontos adicionais (DUNLOP, 2005). 

 

 

Figura 15 - a) Detecção manual da escavação; b) Detecção manual do disco óptico (preto) e 
da escavação (verde). Fonte: JOSHI. 

 

As Figura 15 e Figura 15apresentam o resultado do trabalho. Este algoritmo 

resultou em uma segmentação efetiva do disco óptico, porém, foi observado erros na 

detecção na região da escavação. Foi adicionado um alto custo computacional 

tentando identificar os vasos sanguíneos da imagem, enquanto outros trabalhos 

remove os vasos usando métodos mais simples. 

 



34 

 

2.4.3 Operações Morfológicas e o Desvio Padrão (NAYAK et al., 2009) 

Nayak et al. (NAYAK et al., 2009) usou operações morfológicas e o desvio padrão 

para calcular a relação E/D. 

O artigo não explica como foi encontrada a região do disco óptico, mas sabe-se 

que foram utilizadas imagens inteira da retina. 

Foi utilizado o canal vermelho para a detecção do disco óptico e o canal verde 

para a detecção da escavação. Primeiramente, foi aplicada uma operação 

morfológica de fechamento, seguida de uma operação morfológica de abertura nos 

dois canais. A operação de fechamento preencheu as lacunas do disco óptico e da 

escavação e suavizou as bordas. A operação de abertura foi usada para eliminar os 

ruídos da imagem. 

Em seguida, foi calculado o desvio padrão em cada imagem resultante para 

realizar uma limiarização. Assim, o melhor valor de ponto de corte no canal vermelho 

foi 3,2 vezes o desvio padrão, e no canal verde foi 4 vezes o desvio padrão. 

O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, informa sobre a maior ou 

menor homogeneidade, ou heterogeneidade, de uma imagem digital (ALBERTO, 

2015). A variância da imagem digital representa o valor de desvio dos níveis de 

cinza da imagem em relação ao nível de cinza médio (ALBERTO, 2015). 

2.4.4 ARGALI (WONG et al., 2008) 

Wong et al. (WONG et al., 2008) desenvolveu um sistema chamado ARGALI 

para detecção automática de glaucoma. O ARGALI utiliza técnicas de limiarização 

seguida por um preenchimento em forma de elipse para segmentação do disco 

óptico e da escavação. 

Inicialmente, foi utilizado a análise de histograma para detectar e extrair a região 

do disco óptico na imagem da retina. De acordo com o artigo, 0,5% dos pixels mais 

brilhantes representavam a região do disco óptico. Assim, a imagem foi dividida em 

64 partes de 8x8 pixels e a área que possuiu o maior número de pixels brilhantes foi 
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extraída para representar a região do disco óptico. 

Com a região do disco óptico extraída, foi aplicada uma limiarização no canal 

vermelho da imagem para segmentar o disco óptico. Em seguida, Wong tentou 

aproximar a imagem segmentada em uma elipse para suavizar as bordas. 

Para a detecção da escavação, foi aplicada uma limiarização no canal verde da 

imagem De acordo com o artigo, 66,7% dos pixels da região extraída representavam 

a escavação. Por último, Wong também tentou aproximar a imagem segmentada em 

uma elipse para suavizar as bordas. 

 

 

Figura 16 – a) Imagem original; b) Segmentação do disco óptico no canal vermelho; c) Disco óptico com as 
bordas suavizadas; d) Segmentação da escavação; e) Escavação com as bordas suavizadas. Fonte: WONG. 
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A Figura 16 apresenta o resultado do trabalho dele. Assim como todos os outros 

trabalhos relatados, eles utilizam imagens onde o foco não está centrado no disco 

óptico, o que resulta na adição de um alto custo computacional para localizá-lo (pois 

podem ser confundidos com os exsudatos3). Está característica dificulta a 

implementação, por exemplo, em dispositivos móveis, que têm poucos recursos de 

processamento e memória. 

2.5 Conceitos Básicos de Morfologia Matemática em Imagens Binárias 

A ideia básica da morfológia matemática é percorrer uma imagem com um elemento 

estruturante e quantificar a maneira com que este se encaixa ou não na imagem. No 

caso afirmativo, marca-se o local ou nível de cinza onde o elemento estruturante 

coube na imagem. Dessa forma, pode-se extrair informações relevantes sobre o 

tamanho e forma de estruturas na imagem. Resumindo, todos os processos da 

morfologia dependem da escolha e do lugar onde o elemento estruturante se 

encaixa na imagem (SANTOS et al., 1988). 

Operações morfológicas estão divididas em operações morfológicas binárias e 

operações morfológicas sobre imagens coloridas ou de tons de cinza. No algoritmo 

proposto por este trabalho, somente foi utilizado as operações morfológicas binárias. 

Nas próximas subseções, são apresentadas as operações de dilatação, erosão, 

abertura e fechamento. 

2.5.1 Dilatação 

A dilatação é uma transformação morfológica que combina dois conjuntos usando 

adição vetorial, ela basicamente expande uma imagem (SANTOS et al., 1988). 

O elemento estruturante é posicionado e centrado em cada pixel da imagem. Se 

qualquer pixel na vizinhança do pixel de entrada estiver ativo, o pixel de saída fica 

                                            
3 Exsudato são lesões amarelo esbranquiçadas, resultado do extravasamento de lipídios; acumulam-
se nas camadas mais profundas da retina. 
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ativo. Caso contrário, o pixel fica inativo. A vizinhança correspondente à matriz do 

elemento estruturante (ALEXANDRE, 2015). 

A Figura 17 exemplifica como é feito a comparação entre os vizinhos na 

operação morfológica de dilatação, onde A é a imagem de entrada, B é o elemento 

estruturante e C é a imagem de saída. A Figura 18 apresenta o resultado final da 

operação de dilatação. 

 

 

Figura 17 - Processo de comparação entre os vizinhos na operação morfológica de dilatação. 

 

 

Figura 18 - Dilatação: C = A ⊕ B, onde A é uma imagem digital, B é um elemento estruturante digital e C é a 
imagem de saída. 
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2.3.2 Erosão 

A erosão basicamente encolhe uma imagem e pode ser vista como uma 

transformação morfológica que combina dois conjuntos usando vetores de subtração 

(SANTOS et al., 1988).  

Assim como na dilatação, o elemento estruturante é posicionado e centrado em 

cada pixel da imagem. Entrentanto, o pixel de saída só fica ativo se todos os pixels 

na vizinhança do pixel de entrada estiver ativo. Caso contrário, o pixel fica inativo 

(ALEXANDRE, 2015). A vizinhança também correspondente à matriz do elemento 

estruturante. 

A Figura 19 exemplifica como é feito a comparação entre os vizinhos na 

operação morfológica de erosão, onde A é a imagem de entrada, B é o elemento 

estruturante e C é a imagem de saída. A Figura 20 apresenta o resultado final da 

operação de erosão. 

 

 

Figura 19 - Processo de comparação entre os vizinhos na operação morfológica de erosão. 
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Figura 20 - Erosão: C = A θ B, onde A é uma imagem digital, B é um elemento estruturante digital e C é a 
imagem de saída. 

 

2.3.3 Abertura 

A operação de abertura em geral suaviza as bordas ou cantos de uma imagem, além 

de remover ruídos. A operação de abertura é a aplicação de uma erosão 

imediatamente seguida de uma dilatação usando o mesmo elemento estruturante 

(SANTOS et al., 1988). A Figura 21 apresenta a aplicação de uma operação de 

abertura sobre uma imagem. 

 

 

Figura 21 – Operação Morfológica de Abertura. 
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2.3.4 Fechamento 

A operação de fechamento em geral é usado para remover buracos ou espaços 

vazios na imagem, além de remover ruídos. A operação de fechamento é a 

aplicação de uma dilatação imediatamente seguida de uma erosão usando o mesmo 

elemento estruturante (SANTOS et al., 1988). A Figura 22 apresenta a aplicação de 

uma operação de fechamento sobre uma imagem. 

 

 

Figura 22 - Operação Morfológica de Fechamento. 
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3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EMBARCADO PROPOSTO 

Com o objetivo de propor um sistema embarcado portátil e de baixo custo, foram 

desenvolvidas duas soluções diferentes, uma somente Software e outra 

Hardware/Software, para a detecção de glaucoma. 

As subseções que seguem, caracterizam as etapas de desenvolvimento, 

iniciando pela descrição do algoritmo proposto, apresentando os métodos de 

detecção do disco óptico e da escavação do disco óptico e, fechando o capítulo, 

com a análise das arquiteturas e das plataformas em que as soluções foram 

aplicadas. 

Visando em não depender de nenhuma biblioteca externa de processamento de 

imagens, todos os filtros e funções de manipulação e compressão de imagens foram 

produzidos pelo próprio autor na linguagem de programação C. 

A solução somente Software foi testada nas plataformas Beagleboard-xM, 

Raspberry Pi Modelo B e no kit de desenvolvimento DE2i-150 e a solução 

Hardware/Software foi testada somente no kit de desenvolvimento DE2i-150. 

3.1 Descrição do Algoritmo Proposto 

3.1.1 Detecção do Disco Óptico 

O disco óptico destaca-se nas imagens do fundo ocular como uma região brilhante e 

arredondada, sendo também a região de entrada dos vasos da retina. Assim, uma 

vez que os vasos dentro dele são escuros, a variância de cores dentro do disco 

óptico é elevada. Com base nestas propriedades peculiares do disco óptico, e 

baseado em nossa análise, o canal vermelho da imagem fornece uma informação 

mais precisa do disco óptico. A Figura 23 apresenta uma visão geral do algoritmo de 

detecção do disco óptico e a Figura 24 apresenta a imagem original (Figura 24) e 

seus canais vermelho (Figura 24), verde (Figura 24) e azul (Figura 24) do sistema de 

cores RGB. 
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Figura 23 - Visão geral do algoritmo de detecção do disco óptico. 

 

 

Figura 24 - a) Imagem original; b) Canal vermelho da imagem original; c) Canal verde da imagem original; d) 
Canal azul da imagem original. Fonte: Adaptado do RIM-ONE. 

 

O primeiro passo é obter o canal vermelho da imagem de entrada. Apesar de o 

disco óptico se destacar no canal vermelho, os vasos sanguíneos dentro do disco 

óptico dificultam a segmentação do mesmo. Assim, o segundo passo é uma 

equalização de histograma para melhorar o contraste da imagem. 
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O terceiro passo é a limiarização da imagem separar a região do disco óptico do 

resto da imagem. Em nossa análise, o melhor ponto de corte foi o valor 160. Assim, 

todos os pixels cujo o valor era maior, ou igual, a 160, se tornam um pixel de cor 

branca (o valor do pixel é igual a 255) e o restante se tornam pixel de cor preta (o 

valor do pixel é igual a 0). 

Utilizando essa nova imagem binarizada em preto e branco, o quarto passo é a 

execução da operação morfológica de erosão para remover os pixels aleatórios 

(ruídos) na imagem. Para esta operação usa-se um elemento estruturante de disco 

com dimensões 7x7 pixels. 

O quinto passo é executar a operação morfológica de abertura para suavizar as 

bordas. Para esta operação usa-se um elemento estruturante de disco com 

dimensões 11x11 pixels, pois esta permitiu criar uma região mais homogênea e 

preservar melhor o contorno do disco óptico correspondendo a uma maior exatidão 

do mesmo. 

Percebe-se que a imagem resultante não ficou com uma circunferência perfeita 

do disco óptico, porém, para o diagnóstico de glaucoma só é preciso encontrar o 

eixo vertical do mesmo. A Figura 25 mostra o resultado de cada passo na detecção 

do disco óptico. 
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Figura 25 – a) Imagem original; b) Canal vermelho da imagem original; c) Equalização do histograma; d) Imagem 
depois na limiarização; e) Imagem depois da erosão; f) Imagem depois da operação de abertura; g) Localização 
dos pontos que fazem parte do eixo principal; h) Imagem original com a detecção do disco óptico manualmente. 
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3.1.2 Detecção da Escavação 

Comparado a detecção do disco óptico, a segmentação da escavação é uma tarefa 

mais desafiadora, pois os vasos sanguíneos dentro do disco óptico diminuem a 

visibilidade da escavação. A escavação é uma depressão pálida no centro do disco 

óptico e o seu tamanho depende do tamanho do disco, sendo proporcional a este. 

Com base nestas propriedades peculiares da escavação, e baseado em nossa 

análise, o canal verde da imagem fornece um contraste maior entre a escavação e o 

disco óptico. A Figura 26 apresenta uma visão geral do algoritmo de detecção da 

escavação. 

 

Figura 26 - Visão geral do algoritmo de detecção da escavação. 

 

Portanto, o primeiro passo é obter o canal verde da imagem de entrada, e o 

segundo passo é a execução da operação morfológica de fechamento para remover 

os vasos sanguíneos da imagem. Para esta operação usa-se um elemento 

estruturante de disco com dimensões 11x11 pixels. 

O terceiro passo é adicionar a imagem resultante do segundo passo ao canal 

verde da imagem da entrada, resultando no aumento do brilho da área da 

escavação. 

O quarto passo é a limiarização da imagem. Em nossa análise, todos os pixels 

que fazem parte da região da escavação ficaram com valores igual a 255. Assim, 

todos os pixels com valores que não eram iguais a 255 se tornaram pixels pretos. 



46 

 

 
Figura 27 - a) Imagem original; b) Canal verde da imagem original; c) Imagem depois da operação de 

fechamento; d) Imagem resultante da adição da Figura 19 (c) na imagem original; e) Imagem depois da 
limiarização; d) Imagem depois da erosão; g) Localização dos pontos que fazem parte do eixo principal; h) 

Imagem original com a detecção da escavação manualmente. Fonte: Autoria própria. 
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O quinto passo é executar a operação morfológica de fechamento para preencher 

os buracos causados pelos vasos sanguíneos. Para esta operação usa-se um 

elemento estruturante de disco com 11x11 pixels. 

Assim como no disco óptico, percebe-se que a imagem resultante não ficou com 

uma circunferência perfeita da escavação, entretanto, foi possível encontrar o eixo 

vertical do mesmo. A Figura 27 mostra o resultado de cada passo na detecção do 

disco óptico. 

3.1.3 Relação Escavação/Disco Óptico 

Um dos conceitos básicos que vimos na geometria é que a menor distância entre 

dois pontos é dada por uma reta. Contudo, na geometria analítica esses pontos 

recebem coordenadas no plano cartesiano e por meio dessas coordenadas 

podemos encontrar o valor da distância entre dois pontos. Portanto, temos que a 

distância entre os pontos A e B (Figura 28) será a medida do segmento que tem os 

dois pontos como extremidade. 

 

 

Figura 28 - a) Localização dos pontos que fazem parte do eixo principal do disco óptico; b) Localização dos 
pontos que fazem parte do eixo principal da escavação. Fonte: Autoria própria. 
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Sabe-se que os eixos coordenados do plano cartesiano são ortogonais, portanto, 

podemos construir um triângulo retângulo utilizando os pontos A e B. Note que o 

segmento AB é a hipotenusa do triângulo AOB, e a medida de AB corresponde à 

distância entre esses dois pontos. Por se tratar de um triângulo retângulo, podemos 

aplicar o teorema de Pitágoras, no qual teremos: 

𝐷 =  √(Xb − Xa)2 + (Yb − Ya)2 

Portanto, a relação Escavação/Disco Óptico seria a razão entre a distância entre 

os pontos da escavação pela distância entre os pontos do disco óptico. 

𝐸/𝐷 =  
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑣𝑎çã𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜 Ó𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜
 

3.2 Descrição das Plataformas 

Este algoritmo foi aplicado em três plataformas, a Beagleboard-xM, a Raspberry Pi 

Modelo B e no kit de desenvolvimento DE2i-150. 

A BeagleBoard-xM (Figura 29) é um computador de placa única de baixo 

consumo elétrico, classificada como hardware livre. Sua primeira versão foi lançada 

em 28 de julho de 2008 pela parceria entre a Texas Instruments e a Digi-Key. Seu 

processador é o Cortex-A8 1GHz da arquitetura ARM com 512 MB de RAM 

(BEAGLEBOARD.ORG, 2015). O sistema operacional utilizado foi o Ubuntu 14.04.2. 

A Rapberry Pi Modelo B (Figura 29) é um computador baseado em um system on 

a chip (SoC) da Broadcom BCM2835, que inclui um processador ARM1176JZF-S de 

700 MHz, GPU Video Core IV, e 512 MB de memória RAM em sua última revisão. O 

projeto não inclui uma memória não-volátil, como um disco rígido, mas possui uma 

entrada de cartão SD para armazenamento de dados (RASPBERRYPI.ORG, 2015). 

Foi utilizado o modelo B e o sistema operacional utilizado foi o Raspbian 3.18. 
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Figura 29 – a) Beagleboard-xM; b) Raspberry Pi Model B. Fonte: Beagleboard.org e RaspberryPi.org. 

 

 

Figura 30 - TerasIC DE2i-150. Fonte: TERASIC. 

 
 

O kit de desenvolvimento Terasic DE2i-150 FPGA (Figura 30) é uma plataforma 

de desenvolvimento para FPGA Altera Cyclone IV GX e que possui um processador 

Intel Atom N2600. A placa Terasic DE2i é um sistema de computação com todos os 

recursos, que combina processamento de alto desempenho com configurabilidade 

sem precedentes. O processador Atom é um Dual Core N2600 1.6GHz com 

memória DDR3 SO-DIMM SDRAM e com 1M de memória cache. A FPGA Cyclone 
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IV GX possui 128MB de memória SDRAM, 4MB de memória SSRAM e 64MB de 

mémoria flash, além de oferecer aos desenvolvedores até 150 mil elementos lógicos 

(LEs) e até oito transceptores de 3,125 Gbps integrados, que admitem uma ampla 

variedade de protocolos seriais, com excelente desempenho de jitter e a melhor 

integridade de sinal. A placa Terasic DE2i também possui o chipset NM10e que é 

reponsável por controlar o barramento entre o processador Atom, a FPGA e os 

periféricos (TERASIC, 2015). A Figura 31 apresenta o diagrama de blocos. O 

sistema operacional CentOS 6. 

 

 

Figura 31 - Diagrama de blocos da De2i-150. Fonte: TERASIC. 
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3.3 Descrição das Soluções Implementadas 

3.3.1 Solução Software 

A Figura 32 apresenta uma visão geral da solução Software. 

 

Figura 32 - Visão geral da solução Software. 

 

Inicialmente, é feita a leitura da imagem de entrada e a extração dos canais RGB 

da imagem. Visando a obter uma solução rápida, a detecção do disco óptico e da 

escavação são executadas em paralelo. 

Após a detecção do disco óptico e da escavação, é feito o cálculo da área dos 

mesmos e a relação E/D da imagem de entrada. 

3.3.2 Solução Hardware/Software 

A ideia básica em utilizar a placa Terasic DE2i-150 é usar a FPGA como um co-

processador para o processador Intel Atom N2600. A FPGA é integrada no sistema 

de barramento do Atom através de dois links de comunicação PCIex (PAHLAVAN e 

SCHAUMONT, 2014). 

A Figura 33 mostra a visão geral da arquitetura da solução na TerasIC DE2i-150. 
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Figura 33 - Visão geral da arquitetura da solução Hardware/Software. 
Fonte: Adaptado de PAHLAVAN e SCHAUMONT. 

 

No lado do software, temos o algoritmo de detecção de glaucoma que está se 

comunicando com o lado do hardware através do PCIex. Do lado do hardware, 

existe um compilador PCI IP fornecido pela Altera que traduz uma interface PCI em 

uma interface Avalon, tornando possível ter essa comunicação com os outros 

componentes no barramento (PAHLAVAN e SCHAUMONT, 2014). A memória On-

chip é usada como uma memória compartilhada (entre o software e o hardware) 

para a troca de dados. 

Foi utilizada a função mmap para mapear uma região de memória física em um 

intervalo de endereços no espaço do usuário. Dessa forma, foi possível mapear 

diretamente um espaço de memória da FPGA no algoritmo de detecção de 

glaucoma em execução no Atom. Há também duas portas paralelas I/O que podem 

ser usadas para a comunicação direta da memória mapeada entre o algoritmo e a 

lógica personalizada (implementação hardware). Estas portas são usadas para 

controlar o acesso à memória compartilhada. 

No lado do hardware, foi utilizada a ferramenta Qsys (ALTERA, 2015). Qsys é a 

ferramenta de integração da Altera que permite criar sistemas completos através da 
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integração de uma vasta biblioteca de componentes fornecidos. A ferramenta 

oferece também recursos de simulação e depuração, além da criação de 

componentes customizados com interfaces padrão Avalon, facilitando o trabalho em 

equipes e a reutilização de componentes (MACNICA, 2015). 

Para estabelecer essa comunicação entre o Atom e a FPGA, é necessário 

desenvolver um driver para o PCIex. Esse driver do PCIex vai lidar com duas 

tarefas. Primeiro, ele vai cuidar do registro adequado do driver e da inicialização do 

acesso básico da memória compartilhada entre a FPGA e o kernel. Em seguida, ele 

converterá este modelo de memória compartilhada de baixo nível em uma simples 

interface de dispositivo baseada em caracteres (PAHLAVAN e SCHAUMONT, 2014). 

A ideia é que, depois que o driver for inicializado, a FPGA possa ser acessada como 

um dispositivo /dev/de2i150_altera. Assim, no envio de dados para este dispositivo, 

o algoritmo escreverá os bytes nas portas paralelas I/O, enquanto no recebimento, o 

algoritmo irá ler os bytes dessas portas paralelas. O próprio CD que vem junto com o 

kit de desenvolvimento possui exemplos de como desenvolver esse driver do PCIex. 

Devido as limitações do barramento e da linguagem de programação para a 

FPGA (Verilog) somente a detecção do disco óptico é feita do lado do hardware. A 

Figura 34 mostra a visão geral da solução Hardware/Software. 

 

Figura 34 - Visão geral da solução Hardware/Software. 
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O fluxo de operação das duas soluções são semelhantes. Entretanto, para 

resolver o problema do limite do barramento, a equalização de histograma é feita no 

lado do processador Atom, pois necessita da imagem inteira, e a imagem é 

processada por partes. Como dimensão máxima das máscaras utilizadas pelos 

filtros morfológicos é de 11x11 pixels, então, o código no processador Atom envia 

um array com onze linhas concatenadas da imagem original para a FPGA. Assim, a 

FPGA recebe a linha que será processada mais as cinco linhas de cima e as cinco 

linhas de baixo da linha desejada. 

Basicamente, a FPGA permanece aguardando a aplicação que está sendo 

executada no Atom mandar o comando para começar o processamento da imagem. 

Depois que a FPGA recebe esse comando, o algoritmo na FPGA ler os bytes na 

memória compartilhada, realiza a detecção do disco óptico para aquela linha 

enviada, escreve a linha resultante na memória compartilhada e manda o status de 

que encerrou a execução para a aplicação que está sendo executada no 

processador Atom. 

Após a detecção do disco óptico pela FPGA e da escavação pelo processador 

Atom, é feito o cálculo da área dos mesmos e a relação E/D da imagem de entrada. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE 

A partir da coleta e síntese dos dados, foi possível caracterizar os resultados do 

estudo e agrupá-los de forma a prover sua análise. Neste capítulo, são 

apresentados os resultados da pesquisa, iniciando-se com uma análise sobre o 

algoritmo desenvolvido e os trabalhos encontrados na literatura e fechando com a 

análise das soluções e arquiteturas apresentadas. 

4.1 Análise do Algoritmo Proposto 

O algoritmo proposto foi testado na segunda versão do banco de dados RIM-ONE 

(FUMERO et al., 2011) que contém 455 imagens em alta definição do fundo da 

retina, sendo 255 imagens de olhos saudáveis e 200 imagens de olhos com 

glaucoma. Foi utilizado a segunda versão, pois a primeira versão só possui 169 

imagens do fundo da retina. Entretanto, foi feita uma pré-seleção das imagens que a 

olho nu dava para identificar o disco óptico e escavação. Pois neste banco, a 

classificação de especialistas foi feita baseada também em outros exames clínicos 

em que a qualidade da imagem não era tão importante. 

O RIM-ONE é um banco de dados online com imagens do fundo da retina que foi 

desenvolvido a fim de servir de referência para projetos de algoritmos de 

segmentação do nervo óptico. As imagens foram fornecidas por diferentes 

especialistas de três hospitais: Hospital Universitario de Canarias, Hospital Clínico 

San Carlos e Hospital Universitario Miguel Servet. 

Entre vários bancos de dados existentes, o RIM-ONE foi escolhido pois ele é 

focado exclusivamente na segmentação do nervo óptico e possui um número muito 

grande de imagem em alta resolução. 

Este banco de dados está disponível em http://medimrg.webs.ull.es/research/ 

downloads/ e pode ser usado para pesquisas e propósitos educacionais, sem 

necessidade de permissão dos autores. 

Quando se fala de métodos utilizados para diagnósticos médicos, os conceitos de 
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sensibilidade e especificidade são muito utilizados para aferir a precisão do mesmo. 

A sensibilidade de um método reflete o quanto este é eficaz em identificar 

corretamente, dentre todos os indivíduos avaliados, aqueles que realmente 

apresentam a característica de interesse. Nesse caso, a sensibilidade mede o 

quanto o método é capaz de identificar aqueles que de fato apresentam glaucoma. 

O cálculo da sensibilidade é: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
 𝑥 100 

A soma dos verdadeiros positivos e falsos negativos corresponde ao número total 

de indivíduos doentes. 

Já a especificidade de um método reflete o quanto ele é eficaz em identificar 

corretamente os indivíduos que não apresentam a condição de interesse. Nesse 

caso, seriam os indivíduos que não possuem glaucoma. O cálculo da especificidade 

é: 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)
 𝑥 100 

A soma dos verdadeiros negativos e falsos positivos corresponde ao número total 

de indivíduos saudáveis. 

O cálculo da precisão do método é: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =  
(𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)

2
 

Assim, métodos de diagnóstico que apresentam baixa sensibilidade são aqueles 

mais propensos a fornecer resultados chamados de falsos negativos e métodos que 

apresentam baixa especificidade são mais propensos a dar resultados falsos 

positivos. 

Portanto, é especialmente importante que o método de diagnóstico de glaucoma 

tenha boa sensibilidade, a fim de identificar o maior número possível (de preferência 

100%) das pessoas que apresentam glaucoma. 

Nessa situação, é menos grave classificar algumas pessoas que são saudáveis 
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como apresentando que possuem glaucoma do que deixar de detectar pessoas que 

realmente possuem glaucoma, pois estas, ficando sem tratamento, apresentam um 

maior risco de ficarem cegas. 

O algoritmo proposto foi validado em 70 imagens, 44 imagens de pacientes 

saudáveis e em 26 imagens de pacientes com glaucoma, o algoritmo conseguiu 

classificar corretamente 42 imagens dos pacientes saudáveis e 23 imagens dos 

pacientes com glaucoma. O algoritmo proposto teve uma sensibilidade de 88,46%, 

especificidade de 95,45% e uma precisão total de 91,95%. 

A Tabela 1 apresenta uma comparação entre o algoritmo proposto com os outros 

trabalhos apresentados na revisão de literatura. Os autores Joshi, Narasimhan e 

Wong não forneceram os dados da sensibilidade e especificidade de seus 

respectivos trabalhos. Joshi também não forneceu a precisão, ele só informou que o 

erro estimado foi de 0.12/0.10 (média/desvio padrão). 

Tabela 1 - Sensibilidade x Especificidade x Precisão. 

Métodos Sensibilidade (%) Especificidade (%) Precisão (%) 

NARASIMHAN et al. --- --- 95 

NAYAK et al. 100 80 90 

WONG et al. --- --- 95.2 

Algoritmo Proposto 88.46 95.45 91.95 
 

O algoritmo proposto apresentou uma sensibilidade menor em relação ao 

trabalho de Nayak, entretanto, os resultados obtidos foram satisfatórios pois são 

semelhantes aos métodos do estado da arte, além de possuir um baixo custo 

computacional. A Figura 35 apresenta alguns resultados do algoritmo proposto. 

Apesar de o algoritmo proposto apresentar muitos pixels falsos negativos, não 

significa que a análise do diagnóstico de glaucoma está comprometida. Isto ocorre 

porque as imagens do banco de dados RIM-ONE não possui um padrão de captura 

ou de iluminação das imagens, principalmente nas imagens de pacientes com 

glaucoma, por isso, existem imagens que são mais claras em relação as demais, o 

que dificulta na análise do disco óptico. 
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Figura 35 - Resultados do algoritmo proposto. 
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4.2 Análise das Soluções Desenvolvidas 

A Tabela 2 apresenta uma comparação entre as soluções propostas. 

 

Tabela 2 - Comparação entre as soluções propostas. 

 
Rasperry Pi 
Modelo B 

Beagleboard-xM 
DE2i-150 

Somente SW 

DE2i-150 
HW/SW 

Tempo de 
execução 

17 segundos 10 segundos 3 segundos 8 segundos 

Preço US$ US$ 35 US$ 149 US$ 555 

Tamanho 3,37” x 2,15” 3,25” x 3,25” 26,7” x 17,6” 

Processador ARM1176JZF-S Cortex-A8 Dual Core N2600 

CPU Clock 700MHz 1 GHz 1.6GHz 

RAM 512 MB SDRAM 
512 MB LPDDR 

RAM 
DDR3 SO-DIMM SDRAM 

Flash 0 MB 0 MB 64MB 

Portas USB 2 4 4 

Sistema 
Operacional 

Raspbian 3.18 Ubuntu 14.04.2 CentOS 6 

 

Como pode ser visto, o hardware da Beagleboard-xM é superior em relação à 

Raspberry PI Modelo B. Além de possuir baixa potência, ele tem suporte para 

sistemas operacionais mais modernos, devido ao chipset ARM mais recente. Por 

outro lado, o objetivo do projeto da Raspiberry Pi é ser um computador barato. 

Quando se é analisado o tempo de execução x preço, percebe-se que a diferença 

entre os tempos é de 7 segundos e a diferença de preços fica entre US$114. 

Visando a obter o resultado mais rápido possível, foram abordados os dois tipos 

de soluções na DE2i-150. 

Percebe-se que o tempo de execução da solução somente Software é menor do 

que a solução Hardware/Software. Isso se deve ao fato da memória compartilhada 

entre o processador Atom e a FPGA ser apenas de 32 bits. E como as operações 
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morfológicas requerem as informações dos pixels vizinhos, a imagem teve que ser 

processada linha por linha. 

Apesar do preço da DE2i-150 ser alto, ele é no mínimo mil vezes mais barato do 

que os aparelhos utilizados atualmente e apresentados na revisão de literatura. 

Assim, ela pode ser uma alternativa para nortear o problema do acesso aos 

cuidados dos olhos em regiões remotas e pobres. 

Não foi possível fazer comparação de tempo de execução com outros trabalhos 

pois dados sobre tempo não foram fornecidos, mas há fortes indícios de que os 

tempos de execução devem ser maiores porque eles consideravam a imagem toda 

da retina, assim eles ainda tinham que descobrir onde ficava o disco óptico e em 

alguns casos utilizavam técnicas que reconhecidamente tem alto custo 

computacional. 
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

O objetivo central desta dissertação foi apresentar e descrever o desenvolvimento de 

um sistema embarcado rápido, portátil e de baixo custo para o auxílio no diagnóstico 

de glaucoma usando imagens do fundo da retina que seria uma proposta de solução 

para sanar os problemas relacionados ao acesso a serviços de saúde em áreas 

remotas ou pobres. Para realizar o diagnóstico de glaucoma foi desenvolvido um 

algoritmo que detecta o disco óptico e a escavação na imagem do fundo da retina e 

faz o cálculo da relação E/D. Visando em obter um diagnóstico rápido, preciso e de 

baixo custo, foram desenvolvidas duas soluções, uma somente Software e outra 

Hardware/Software, para serem testadas em plataformas diferentes. 

A precisão do algoritmo proposto foi validado através dos conceitos de 

sensibilidade e especificidade. O algoritmo proposto teve uma sensibilidade de 

88,46%, especificidade de 95,45% e uma precisão total de 91,95%. O algoritmo 

proposto teve uma sensibilidade de 88,46%, especificidade de 95,45% e uma 

precisão total de 91,95%. Este algoritmo foi validado utilizando uma Beagleboard-

xM, uma Raspberry Pi Modelo B e usando duas arquiteturas, somente o processador 

Atom e o processador Atom e a FPGA, em um kit de desenvolvimento DE2i-150, e 

obteve o diagnóstico de glaucoma com 10, 17, 3 e 8 segundos, respectivamente. 

A contribuição desta dissertação fica evidente pois o algoritmo desenvolvido 

alcançou resultados, no mínimo, muito perto do estado da arte e com baixo custo 

computacional. Na maioria das vezes atingiram resultados muito superiores ao 

estado da arte. Além disso, as soluções embarcadas desenvolvidas nessa tese 

permitiram uma nova perspectiva para solucionar os problemas envolvendo as 

dificuldades no diagnóstico de glaucoma em áreas remotas ou pobres. 

Os trabalhos futuros se concentrarão no desenvolvimento de uma solução 

Hardware/Software onde a detecção do disco óptico e da escavação sejam feitas no 

lado da FPGA. Em adição, almeja-se também em desenvolver um método mais 

robusto de pré-processamento para as imagens do RIM-ONE, visando em diminuir 

os falsos positivos e aumentar a sensibilidade do algoritmo e avaliar o consumo de 

energia desta solução visto que o aparelho será portátil e depende de bateria. 
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APÊNDICE A – IMPLEMENTAÇÃO SW 

 

Main.c 

#include <pthread.h> 
#include <semaphore.h> 
#include "fileHandler.h" 
#include "imageFilters.h" 
#include "utils.h" 
 
// Armazena o raio do disco óptico. 
double discRatio = 0; 
 
// Armazena o elemento estruturante e o seu tamanho. 
unsigned char **disk_R3; 
unsigned disk_R3_length = 0; 
 
unsigned char **disk_R5; 
unsigned disk_R5_length = 0; 
 
// Variáveis utilizadas para controlar o acesso à memória. 
pthread_t thread; 
pthread_mutex_t lock; 
sem_t semaphore; 
 
// Estrutura usada para enviar o canal vermelho para a thread secundária. 
typedef struct { 
    unsigned dx, dy, i; 
    unsigned char *** channels; 
} thread_arg, *ptr_thread_arg; 
 
// Thread secundária para detecção do disco óptico 
void *thread_DetectOpticalDisc(void *arg) { 
    ptr_thread_arg targ = (ptr_thread_arg) arg; 
 
    // Detecta o disco óptico. 
    unsigned char **opticalDisc = detectOpticalDisc(targ->channels, 
        targ->dx, targ->dy, disk_R3, disk_R3_length, disk_R5, disk_R5_length); 
 
    // Cria os canais RGB da imagem. 
    unsigned char ***opticalDiscImage = 
        bwToRgb(opticalDisc, targ->dx, targ->dy); 
 
    // Salva a imagem do disco óptico 
    char discName[100]; 
    sprintf(discName, "Output/Disc%d.bmp", targ->i); 
    writeImage(opticalDiscImage, discName, targ->dx, targ->dy); 
 
    // Calcula o raio do disco óptico. 
    pthread_mutex_lock(&lock); 
    discRatio = calculateRatio(opticalDisc, targ->dx, targ->dy, 40, 1); 
    pthread_mutex_unlock(&lock); 
 
    sem_post(&semaphore); 
} 
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// Função principal do algoritmo. 
int main(void) { 
    int i; 
    unsigned dx = 0; 
    unsigned dy = 0; 
 
    // Armazena o raio da escavação. 
    double cupRatio; 
    // Armazena o resultado da relação E/D. 
    double result; 
 
    // Armazena o nome das imagens de entrada e da saída. 
    char nameInput[100]; 
    char cupName[100]; 
 
    // Armazena os canais RGB. 
    unsigned char ***rgbChannels; 
    // Armazena a imagem da escavação final com os canais RGB. 
    unsigned char ***opticalCupImage; 
    // Armazena a imagem da escavação. 
    unsigned char **opticalCup; 
 
    thread_arg arguments; 
 
    for (i = 1; i <= 1; i++) { 
        sprintf(nameInput, "Input/Im%d.bmp", i); 
 
        // Faz a leitura da imagem de entrada. 
        rgbChannels = readImageFile(nameInput, &dx, &dy); 
 
        // Faz a leitura dos elementos estruturantes. 
        disk_R3 = readStruct(&disk_R3_length, "disk_R3.txt"); 
        disk_R5 = readStruct(&disk_R5_length, "disk_R5.txt"); 
 
        // Monta a estrutura da thread secundária. 
        arguments.dx = dx; 
        arguments.dy = dy; 
        arguments.i = i; 
        arguments.channels = rgbChannels; 
 
        // Inicia a thread secundária. 
        pthread_create(&thread, NULL, thread_DetectOpticalDisc, &arguments); 
        sem_init(&semaphore, 0, 0); 
        if (pthread_mutex_init(&lock, NULL) != 0) { 
            printf("\n mutex init failed\n"); 
            return 1; 
        } 
 
        // Detecta a escavação. 
        opticalCup = detectOpticalCup(rgbChannels, dx, dy, disk_R5, 
            disk_R5_length); 
 
        // Cria os canais RGB da imagem. 
        opticalCupImage = bwToRgb(opticalCup, dx, dy); 
        sprintf(cupName, "Output/Cup%d.bmp", i); 
        writeImage(opticalCupImage, cupName, dx, dy); 
 
        // Calcula o raio da escavação. 
        cupRatio = calculateRatio(opticalCup, dx, dy, 80, 0); 
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        // Calcula a relação E/D 
        sem_wait(&semaphore); 
        pthread_mutex_lock(&lock); 
        result = cupRatio / discRatio; 
        pthread_mutex_unlock(&lock); 
 
        printf("%f\n", result); 
 
        // Libera a memória alocada. 
        liberateMemory2D(disk_R3, disk_R3_length); 
        liberateMemory2D(disk_R5, disk_R5_length); 
 
        for (i = 0; i < 3; i++) { 
            liberateMemory2D(rgbChannels[i], dy); 
        } 
 
        free(rgbChannels); 
        sem_destroy(&semaphore); 
        pthread_mutex_destroy(&lock); 
    } 
    return 0; 
} 

 

 

FileHandler.c 

#include "fileHandler.h" 
#include "utils.h" 
 
// Função utilizada para ler a imagem de entrada. 
unsigned char*** readImageFile(char *nameInput, unsigned *dx, unsigned *dy){ 
    int size; 
    unsigned start; 
    unsigned char *buffer; 
    unsigned char ***rgbChannels; 
 
    FILE *input; 
    input = fopen(nameInput, "rb"); 
 
    if (input == NULL) { 
        printf("None xistent file!\n"); 
        exit(2); 
    } 
 
    // Descobre o tamanho do arquivo e volta para o início. 
    fseek(input, 0, SEEK_END); 
    size = ftell(input); 
    fseek(input, 0, SEEK_SET); 
 
    // Alloca memória para o buffer. 
    buffer = (unsigned char *) malloc(size * sizeof(unsigned char)); 
    if (buffer == NULL) 
        exit(1); 
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    // Faz a leitura do buffer. 
    fread(buffer, 1, size, input); 
    fflush(input); 
    fclose(input); 
 
    // Faz a leitura do cabeçalho da imagem. 
    readImageFileHeader(buffer, dx, dy, &start); 
 
    // Cria os canais RGB a partir do arquivo. 
    rgbChannels = extractRGBChannels(buffer, *dx, *dy, start); 
    free(buffer); 
    return rgbChannels; 
} 
 
 
// Função utilizada para escrever a imagem de saída. 
void writeImage(unsigned char ***image, char *nameOutput, 
    unsigned dx, unsigned dy) { 
 
    int size; 
    unsigned char *buffer; 
    unsigned char **rgbChannels[3]; 
    FILE *out; 
 
    rgbChannels[0] = image[0]; 
    rgbChannels[1] = image[1]; 
    rgbChannels[2] = image[2]; 
 
    buffer = (unsigned char *) malloc( 
        (54 + (dx + calculatePadding(dx)) * dy * 3) 
        * sizeof(unsigned char)); 
 
    size = createBuffer(&buffer, rgbChannels, dx, dy); 
    out = fopen(nameOutput, "wb"); 
 
    // Escreve o resulta no arquivo de saída. 
    fseek(out, 0, SEEK_SET); 
    fwrite(buffer, 1, size, out); 
    fflush(out); 
    fclose(out); 
 
    free(buffer); 
    buffer = NULL; 
 
    invertImageChannel(image[0], dy); 
    invertImageChannel(image[1], dy); 
    invertImageChannel(image[2], dy); 
} 
 
 
// Função utilizada para ler o cabeçalho da imagem. 
void readImageFileHeader(unsigned char *buffer, unsigned *dx, 
    unsigned *dy, unsigned *start) { 
 
    // Start of pixels 
    *start = *((unsigned *) (buffer + 10)); 
    // Dimension X 
    *dx = *((unsigned *) (buffer + 18)); 
    // Dimension Y 
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    *dy = *((unsigned *) (buffer + 22)); 
} 
 
 
// Função usada para criar os canais RGB do buffer. 
unsigned char*** extractRGBChannels(unsigned char *buffer, 
    unsigned dx, unsigned dy, unsigned start) { 
 
    int i, j, padding, jumpPadding; 
    unsigned char ***rgbChannels; 
 
    // Cria o array do RGB. 
    rgbChannels = (unsigned char ***) malloc(3 * sizeof(unsigned char **)); 
    if (rgbChannels == NULL) 
        exit(1); 
 
    for (i = 0; i < 3; i++) { 
        rgbChannels[i] = 
            (unsigned char **) malloc(dy * sizeof(unsigned char *)); 
 
        if (rgbChannels[i] == NULL) 
            exit(1); 
 
            for (j = 0; j < dy; j++) { 
                rgbChannels[i][j] = 
                    (unsigned char *) malloc(dx*sizeof(unsigned char)); 
                if (rgbChannels[i][j] == NULL) 
                    exit(1); 
            } 
    } 
 
 
    // Calcula o padding.. 
    padding = calculatePadding(dx); 
    jumpPadding = 0; 
 
    // Faz a leitura do buffer. 
    for (i = 0; i < dx * dy; i++) { 
        rgbChannels[2][i / dx][i % dx] = 
            buffer[start + jumpPadding + i * 3 + 0]; //Channel B 
        rgbChannels[1][i / dx][i % dx] = 
            buffer[start + jumpPadding + i * 3 + 1]; //Channel G 
        rgbChannels[0][i / dx][i % dx] = 
            buffer[start + jumpPadding + i * 3 + 2]; //Channel R 
 
        if ((i % dx == dx - 1) && (i != 0)) 
            jumpPadding = jumpPadding + padding; 
    } 
 
    invertImageChannel(rgbChannels[0], dy); 
    invertImageChannel(rgbChannels[1], dy); 
    invertImageChannel(rgbChannels[2], dy); 
    return rgbChannels; 
} 
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// Função utilizada para ler os elementos estruturantes. 
unsigned char** readStruct(unsigned *length, char *name) { 
    int i, j; 
    unsigned aux; 
    FILE *f = fopen(name, "r"); 
    unsigned char **result; 
 
    fscanf(f, "%d\n", length); 
    result = (unsigned char **) alocate_2_dim(*length, *length); 
    for (i = 0; i < *length; i++) { 
        for (j = 0; j < *length; j++) { 
            fscanf(f, "%u \n", &aux); 
            result[i][j] = (unsigned char) aux; 
        } 
    } 
 
    fclose(f); 
    return result; 
} 

 

 

ImageFilters.c 

#include "imageFilters.h" 
#include "utils.h" 
 
// Função utilizada para detectar o disco óptico. 
unsigned char** detectOpticalDisc(unsigned char ***rgbChannels, 
    unsigned dx, unsigned dy, unsigned char **mask1, int sizeMask1, 
    unsigned char **mask2, int sizeMask2) { 
 
    int i, j; 
    unsigned char **redChannel = (unsigned char **) rgbChannels[0]; 
    unsigned char **imageEqualized; 
    unsigned char **imageAfterErosion; 
    unsigned char **opticalDisc; 
 
    imageEqualized = histogramEqualization(redChannel, dx, dy); 
  
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            if (imageEqualized[i][j] >= 160) 
                imageEqualized[i][j] = 255; 
            else 
                imageEqualized[i][j] = 0; 
            } 
    } 
 
    imageAfterErosion = erosion(imageEqualized, dx, dy, mask1, sizeMask1); 
    opticalDisc = open(imageAfterErosion, dx, dy, mask2, sizeMask2); 
 
    liberateMemory2D(imageEqualized, dy); 
    liberateMemory2D(imageAfterErosion, dy); 
    return opticalDisc; 
} 
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// Função utilizada para detectar a escavação. 
unsigned char** detectOpticalCup(unsigned char ***rgbChannels, 
    unsigned dx, unsigned dy, unsigned char **mask, int sizeMask) { 
 
    int i, j, sum = 0; 
    unsigned char **greenChannel = (unsigned char **) rgbChannels[1]; 
    unsigned char **imageAdded = (unsigned char **) alocate_2_dim(dy, dx); 
    unsigned char **imageAfterClose; 
    unsigned char **opticalCup; 
  
    imageAfterClose = close(greenChannel, dx, dy, mask, sizeMask); 
  
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            sum = (int)greenChannel[i][j] + (int)imageAfterClose[i][j]; 
 
            if (sum > 255) 
                imageAdded[i][j] = 255; 
            else 
                imageAdded[i][j] = (unsigned char)sum; 
        } 
    } 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            if (imageAdded[i][j] == 255) 
                imageAdded[i][j] = 255; 
            else 
                imageAdded[i][j] = 0; 
        } 
    } 
  
    opticalCup = close(imageAdded, dx, dy, mask, sizeMask); 
 
    liberateMemory2D(imageAfterClose, dy); 
    liberateMemory2D(imageAdded, dy); 
    return opticalCup; 
} 
 
// Função utilizada para criar os canais RGB de uma imagem binarizada. 
unsigned char** blackAndWhite(unsigned char **channel, unsigned dx, 
    unsigned dy, int threshold) { 
 
    int i, j; 
    unsigned char **result; 
    result = (unsigned char **) malloc(dy * sizeof(unsigned char *)); 
    if (result == NULL) 
        exit(1); 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        result[i] = (unsigned char *) malloc(dx * sizeof(unsigned char)); 
        if (result[i] == NULL) 
            exit(1); 
    } 
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    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            if (channel[i][j] < threshold) 
                result[i][j] = 0; 
            else 
                result[i][j] = 255; 
        } 
    } 
    return result; 
} 
 
// Função utilizada para realizar a equalização do histograma. 
unsigned char** histogramEqualization(unsigned char **channel, 
    unsigned dx, unsigned dy) { 
  
    int i, j, sum; 
    int equalizedHistogram[256]; 
    int histogram[256]; 
  
    for (i = 0; i < 256; i++) 
        histogram[i] = 0; 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) 
            histogram[channel[i][j]]++; 
    } 
 
    for (i = 0; i < 256; i++) { 
        sum = 0; 
        for (j = 0; j <= i; j++) 
            sum += histogram[j]; 
         
        equalizedHistogram[i] = (int) ((sum * 255) / (dx * dy)); 
    } 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) 
            channel[i][j] = equalizedHistogram[channel[i][j]]; 
    } 
 
    return channel; 
} 
 
 
// Operação morfológica de erosão. 
unsigned char** erosion(unsigned char **channel, unsigned dx, 
    unsigned dy, unsigned char **mask, int sizeMask) { 
 
    int i, j, m, n, min = 0; 
    unsigned char **result = (unsigned char **) alocate_2_dim(dy, dx); 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            min = channel[i][j] + mask[0][0]; 
                for (m = -sizeMask / 2; m <= sizeMask / 2; m++) { 
                    for (n = -sizeMask / 2; n <= sizeMask / 2; n++) { 
                        if (((i + m) >= 0) && ((j + n) >= 0) 
                            && ((i + m) < dy) && ((j + n) < dx) 
                            && mask[m + sizeMask / 2][n + sizeMask / 2]) { 
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                                if (channel[i + m][j + n] < min) 
                                    min = channel[i + m][j + n]; 
                        } 
                    } 
                } 
                result[i][j] = min; 
         } 
    } 
    return result; 
} 
 
 
// Operação morfológica de dilatação. 
unsigned char** dilation(unsigned char **channel, unsigned dx, 
    unsigned dy, unsigned char **mask, int sizeMask) { 
 
    int i, j, m, n, max = 0; 
    unsigned char ** result = (unsigned char **) alocate_2_dim(dy, dx); 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            max = 0; 
            for (m = -sizeMask / 2; m <= sizeMask / 2; m++) { 
                for (n = -sizeMask / 2; n <= sizeMask / 2; n++) { 
                    if (((i + m) >= 0) && ((j + n) >= 0) 
                        && ((i + m) < dy) && ((j + n) < dx) 
                        && mask[m + sizeMask / 2][n + sizeMask / 2]) { 
                            if (channel[i + m][j + n] > max) 
                                max = channel[i + m][j + n]; 
                    } 
                } 
            } 
            result[i][j] = max; 
        } 
    } 
    return result; 
} 
 
// Operação morfológica de fechamento. 
unsigned char** close(unsigned char **channel, unsigned dx, 
    unsigned dy, unsigned char **mask, int sizeMask) { 
  
    unsigned char **result, **aux; 
    aux = dilation(channel, dx, dy, mask, sizeMask); 
    result = erosion(aux, dx, dy, mask, sizeMask); 
    liberateMemory2D(aux, dy); 
    return result; 
} 
 
// Operação morfológica de abertura. 
unsigned char** open(unsigned char **channel, unsigned dx, 
    unsigned dy, unsigned char **mask, int sizeMask) { 
  
    unsigned char **result, **aux; 
    aux = erosion(channel, dx, dy, mask, sizeMask); 
    result = dilation(aux, dx, dy, mask, sizeMask); 
    liberateMemory2D(aux, dy); 
    return result; 
} 
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// Função utilizada para criar os canais RGB de uma imagem binarizada. 
unsigned char*** bwToRgb(unsigned char **channel, 
    unsigned dx, unsigned dy) { 
  
    int i, j; 
    unsigned char ***rgbChannels = 
        (unsigned char ***) malloc(3 * sizeof(unsigned char **)); 
 
    if (rgbChannels == NULL || channel == NULL) 
        exit(1); 
 
    for (i = 0; i < 3; i++) { 
        rgbChannels[i] = 
            (unsigned char **) malloc(dy * sizeof(unsigned char *)); 
 
        if (rgbChannels[i] == NULL) 
            exit(1); 
 
        for (j = 0; j < dy; j++) { 
            rgbChannels[i][j] = 
                (unsigned char *) malloc(dx * sizeof(unsigned char)); 
    
            if (rgbChannels[i][j] == NULL) 
                exit(1); 
        } 
    } 
 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            rgbChannels[0][i][j] = channel[i][j]; 
            rgbChannels[1][i][j] = channel[i][j]; 
            rgbChannels[2][i][j] = channel[i][j]; 
        } 
    } 
 
    return rgbChannels; 
} 
 

 

Utils.c 

#include <math.h> 
#include "utils.h" 
 
// Função utilizada para inverter os canais na hora de ler e escrever a imagem. 
void invertImageChannel(unsigned char **channel, unsigned dy) { 
    unsigned i; 
    unsigned char *aux; 
 
    // Inverte a linha. 
    for (i = 0; i < dy / 2; i++) { 
        aux = channel[i]; 
        channel[i] = channel[dy - 1 - i]; 
        channel[dy - 1 - i] = aux; 
    } 
} 
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// Função utilizada para calcular o padding. 
unsigned calculatePadding(unsigned dx) { 
    unsigned padding = 4 - ((dx * 3) % 4); 
    if (padding == 4) 
        padding = 0; 
    return padding; 
} 
 
// Função utilizada para criar o buffer da imagem de saída. 
unsigned createBuffer(unsigned char **bf, unsigned char ***rgbChannels, 
    unsigned dx, unsigned dy) { 
  
    int i, j, k, padding = calculatePadding(dx); 
    unsigned char *buffer = NULL; 
 
    while (buffer == NULL) 
        buffer = 
            (unsigned char *) malloc((54 + (dx + padding) * dy * 3) 
            * sizeof(unsigned char)); 
 
    invertImageChannel(rgbChannels[0], dy); 
    invertImageChannel(rgbChannels[1], dy); 
    invertImageChannel(rgbChannels[2], dy); 
 
    // Número mágico 
    buffer[0] = 'B'; 
    buffer[1] = 'M'; 
 
    // Tamanho do arquivo. 
    *((unsigned *) (buffer + 2)) = (54 + (dx + padding) * dy * 3); 
 
    // Não é usado. 
    *((unsigned *) (buffer + 6)) = 0; 
 
    // Início do array dos pixels. 
    *((unsigned *) (buffer + 10)) = 54; 
    *((unsigned *) (buffer + 14)) = 40; 
 
    // Número de pixels na horizontal. 
    *((unsigned *) (buffer + 18)) = dx; 
 
    // Número de pixels na vertical. 
    *((unsigned *) (buffer + 22)) = dy; 
 
    // Plano de cores (sempre 1). 
    *((unsigned short *) (buffer + 26)) = 1; 
 
    // Bits por pixel. 
    *((unsigned short *) (buffer + 28)) = 24; 
 
    // Compressão. 
    *((unsigned *) (buffer + 30)) = 0; 
 
    // Número de pixels usados no padding (ou 0). 
    *((unsigned *) (buffer + 34)) = 0; 
 
    // Resolução horizontal (ou 0). 
    *((unsigned *) (buffer + 38)) = 0; 
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    // Resolução vertical (ou 0). 
    *((unsigned *) (buffer + 42)) = 0; 
 
    // Quantidade de cores. 
    *((unsigned *) (buffer + 46)) = 0; 
 
    // Cores importantes. 
    *((unsigned *) (buffer + 50)) = 0; 
 
    k = 54; 
    for (i = 0; i < dy; i++) { 
        for (j = 0; j < dx; j++) { 
            buffer[k] = rgbChannels[2][i][j]; 
            k++; 
            buffer[k] = rgbChannels[1][i][j]; 
            k++; 
            buffer[k] = rgbChannels[0][i][j]; 
            k++; 
        } 
 
        for (j = 0; j < padding; j++) { 
            buffer[k] = 0; 
            k++; 
        } 
    } 
 
    *bf = buffer; 
     return (54 + (dx + padding) * dy * 3); 
} 
 
 
// Função utilizada para alocar memória para uma matriz. 
void** alocate_2_dim(int lines, int columns) { 
    int i; 
    unsigned char **channel; 
    channel = (unsigned char **) malloc(lines * sizeof(unsigned char *)); 
    if (channel == NULL) { 
        printf("\nError in allocation\n"); 
        exit(1); 
    } 
 
    for (i = 0; i < lines; i++) { 
        channel[i] = 
            (unsigned char *) calloc(columns, sizeof(unsigned char)); 
   
        if (channel[i] == NULL) { 
            printf("\nError in allocation %d\n", i); 
            exit(1); 
        } 
    } 
    return (void **) channel; 
} 
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// Função utilizada para liberar a memória alocada de uma matriz. 
void liberateMemory2D(unsigned char **p, unsigned dy) { 
    int i; 
    for (i = 0; i < dy; i++) 
        free(p[i]); 
    free(p); 
} 
 
 
// Função utilizada para calcular a relação E/D. 
double calculateRatio(unsigned char **image, unsigned dx, 
    unsigned dy, int limit, int flag) { 
  
    double result = 0; 
    int i, j, stop, x1, y1, x2, y2, limit2; 
    x1 = y1 = x2 = y2 = stop = limit2 = 0; 
    limit2 = limit; 
 
    if (flag == 1) { 
        if (dx > 400) 
        limit = limit + 40; 
    } 
  
    for (i = limit; i < dy; i++) { 
        for (j = limit; j < dx; j++) { 
            if (image[i][j] == 255) { 
                x1 = i; 
                y1 = j; 
                stop = 1; 
                break; 
            } 
        } 
 
        if (stop == 1) 
            break; 
    } 
 
    stop = 0; 
    for (i = dy - limit2; i > 1; i--) { 
        for (j = dx - limit2; j > 1; j--) { 
            if (image[i][j] == 255) { 
                x2 = i; 
                y2 = j; 
                stop = 1; 
                break; 
             } 
        } 
 
        if (stop == 1) 
            break; 
    } 
 
    result = sqrt(abs(pow((x2 - x1), 2)) + abs(pow((y2 - y1), 2))); 
    return result; 
} 
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APÊNDICE B – IMPLEMENTAÇÃO HW/SW 

 

Implementação no Processador Atom 

Main.c 

#include <time.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <unistd.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/mman.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <pthread.h> 
#include <semaphore.h> 
#include "fileHandler.h" 
#include "imageFilters.h" 
#include "utils.h" 
 
// Constantes do PCI 
#define PCI_VENDOR_ID 0x1172 
#define PCI_DEVICE_ID 0x0004 
#define MMAP_SIZE  65536 
 
// Mapa de Endereços (QSYS) 
#define PCI_OUTPORT  0XC040 
#define PCI_INPORT  0XC060 
#define PCI_MEMORY  0XC000 
 
// Tamanho das variáveis 
#define WRITE_OFFSET 0 
#define READ_OFFSET  32 
 
typedef unsigned char u8; 
typedef unsigned int u32; 
 
// Variáveis utilizadas para controlar o acesso à memória. 
pthread_t thread; 
pthread_mutex_t lock; 
sem_t semaphore; 
 
// Estrutura usada para enviar o canal vermelho para a thread secundária. 
typedef struct { 
 unsigned dx, dy, i; 
 unsigned char ** channel; 
} thread_arg, *ptr_thread_arg; 
 
// Armazena o raio do disco óptico. 
double discRatio = 0; 
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// Procura o endereço Pci através dos Ids.     
int pci_read_base_address(int vendor, int device) 
{ 
    FILE *f; 
    int mem, dev, dum; 
    char buf[0x1000]; 
 
    f = fopen("/proc/bus/pci/devices", "r"); 
    if (!f) return 0; 
 
    while (fgets(buf, sizeof(buf) - 1, f)) { 
        if (sscanf(buf,"%x %x %x %x", &dum, &dev, &dum, &mem) != 4) continue; 
        if (dev == ((vendor << 16) | device)) { 
            fclose(f); 
            return mem; 
        } 
    } 
    fclose(f); 
    return 0; 
} 
 
// Lêr os bytes da memória. 
inline void pci_mm_read(u8* dst, u8* devptr, int offset, int n) { 
    int i; 
    for(i = 0; i < n; i++) 
        *(u8*)((int)dst + i) = *(u8*)((int)devptr + offset + i); 
} 
 
// Escreve os bytes na memória. 
inline void pci_mm_write(u8* src, u8* devptr, int offset, int n) { 
    int i; 
    for(i = 0; i < n; i++) 
        *(u8*)((int)devptr + offset+i) = *(u8*)((int)src + i); 
} 
 
// Envia o comando para a FPGA. 
inline void pci_send_command(u8* ptr, int cmd) { 
    pci_mm_write(&cmd, ptr, PCI_OUTPORT, 4); 
    int c = 0; 
    pci_mm_write(&c, ptr, PCI_OUTPORT, 4); 
} 
 
// Recebe o status da FPGA. 
inline u32 pci_get_status(u8* ptr){ 
    u32 r; 
    pci_mm_read(&r, ptr, PCI_INPORT, 4); 
    return r; 
} 
 
// Thread secundária para detecção do disco óptico 
void *thread_DetectOpticalDisc(void *arg) { 
    ptr_thread_arg targ = (ptr_thread_arg) arg; 
  
    int i, j, current, count; 
    char nameDisc[100]; 
    unsigned char ***opticalDiscImage; 
    unsigned char **imageEqualized; 
    unsigned char **opticalDisc = 
        (unsigned char **) alocate_2_dim(targ->dy, targ->dx); 



81 

 

    // Buffers usados para ler e escrever os bytes da memória. 
    u8 input[targ->dx]; 
    u8 output[targ->dx]; 
 
    // Estabelece a comunicação com a FPGA e reserva uma região da memória.  
    int fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC); 
    int pci_bar0 = pci_read_base_address(PCI_VENDOR_ID, PCI_DEVICE_ID); 
    u8* ptr = mmap(0, MMAP_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, pci_bar0);  
 
    if(ptr == MAP_FAILED) 
        perror("MMAP FAILED\n"); 
    else 
        printf("PCI BAR0 0x0000 = 0x%4x\n",  (u32) ptr); 
 
    // Faz a equalização da imagem. 
    imageEqualized = histogramEqualization(targ->channel, targ->dx, targ->dy); 
  
    // Transforma a imagem em um buffer com os n vizinhos. 
    for (current = 5; current < targ->dy - 5; current++) { 
        count = 0; 
        for (i = -5; i < 5; i++) { 
            for (j = 0; j < targ->dx; j++) { 
                if (current + i >= 0) { 
                    output[count] = imageEqualized[current + i][j]; 
                    count++; 
                } 
            } 
        } 
 
        // Escreve o buffer na memória. 
        pci_mm_write(output, ptr, PCI_MEMORY + WRITE_OFFSET, (targ->dx * 11)); 
  
        // Envia o sinal para a FPGA. 
        pci_send_command(ptr, 1); 
  
        // Espera até a FPGA enviar o status. 
        while(pci_get_status(ptr) != 1); 
 
        // Ler os bytes da memória. 
        pci_mm_read(input, ptr, PCI_MEMORY + READ_OFFSET, targ->dx); 
 
        // Passa os dados do buffer para a imagem. 
        count = 0; 
        for (j = 0; j < targ->dx; j++) { 
            opticalDisc[current][j] = input [count]; 
            count++; 
        } 
    } 
 
    // Salva a imagem do disco óptico. 
    opticalDiscImage = bwToRgb(opticalDisc, targ->dx, targ->dy); 
    sprintf(nameDisc, "Output/Disc%d.bmp", targ->i); 
    writeImage(opticalDiscImage, nameDisc, targ->dx, targ->dy); 
 
    // Calcula o raio do disco óptico. 
    pthread_mutex_lock(&lock); 
    discRatio = calculateRatio(opticalDisc, targ->dx, targ->dy, 40, 1); 
    pthread_mutex_unlock(&lock); 
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    sem_post(&semaphore); 
    liberateMemory2D(imageEqualized, targ->dy); 
} 
 
// Main 
int main() 
{ 
    int i; 
    unsigned dx = 0; 
    unsigned dy = 0; 
    unsigned disk_R5_length; 
 
    // Armazena o raio da escavação. 
    double cupRatio; 
    // Armazena o resultado da relação E/D. 
    double result; 
 
    // Armazena o nome das imagens de entrada e da saída. 
    char nameInput[100]; 
    char nameCup[100]; 
 
    unsigned char ***rgbChannels; 
    unsigned char ***opticalCupImage; 
 
    unsigned char **opticalCup; 
    unsigned char **disk_R5; 
  
    thread_arg arguments; 
  
    for (i = 1; i <= 1; i++) 
    { 
        sprintf(nameInput, "Input/Im%d.bmp", i); 
   
        // Faz a leitura da imagem de entrada. 
        rgbChannels = readImageFile(nameInput, &dx, &dy); 
   
        // Ler o elemento estruturante. 
        disk_R5 = readStruct(&disk_R5_length, "disk_R5.txt"); 
   
        // Monta a estrutura da thread secundária. 
        arguments.dx = dx; 
        arguments.dy = dy; 
        arguments.i = i; 
        arguments.channel = rgbChannels[0]; 
 
        // Inicia a thread secundária. 
        pthread_create(&thread, NULL, thread_DetectOpticalDisc, &arguments); 
        sem_init(&semaphore, 0, 0); 
 
        if (pthread_mutex_init(&lock, NULL) != 0) { 
            printf("\n mutex init failed\n"); 
            return 1; 
        } 
 
        // Detecta a escavação. 
        opticalCup = detectOpticalCup(rgbChannels, dx, dy, 
            disk_R5, disk_R5_length); 
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        // Salva a imagem da escavação. 
        opticalCupImage = bwToRgb(opticalCup, dx, dy); 
        sprintf(nameCup, "Output/Cup%d.bmp", i); 
        writeImage(opticalCupImage, nameCup, dx, dy); 
   
        // Calcula o raio da escação. 
        cupRatio = calculateRatio(opticalCup, dx, dy, 80, 0); 
   
        // Calcula a relação E/D. 
        sem_wait(&semaphore); 
        pthread_mutex_lock(&lock); 
        result = cupRatio / discRatio; 
        pthread_mutex_unlock(&lock); 
        printf ("%f\n", result); 
  
        // Libera a memória alocada. 
        liberateMemory2D(disk_R5, disk_R5_length); 
        for (i = 0; i < 3; i++) { 
            liberateMemory2D(rgbChannels[i], dy); 
        } 
        free(rgbChannels); 
    } 
    return 0; 
} 
 
 
 

Implementação na FPGA 

custom_logic_top.v 

/* 
 Filename:    reg128_pl.v 
 Author:      Moein Pahlavan Yali 
 Date:        10-31-2013 
 Version:     1 
 Website:  http://rijndael.ece.vt.edu/de2i150/ 
 Description: Custom logic for driving AES module. Integrated in QSYS to be used 
on DE2i-150 board as AES co-processor 
*/ 
 
 
module custom_logic_top( 
       clk_input, rst_n_input, 
       master_clk, master_rst_n, master_address, master_readdata,master_writedata,      
       master_read, master_write, master_waitrequest, master_byteen, 
       status_port, command_port, 
       debug 
); 
 
input clk_input, rst_n_input; 
output master_clk, master_rst_n; 
input master_waitrequest; 
output master_write, master_read; 
input [31:0] master_readdata, command_port; 
output [31:0] master_writedata, debug, status_port; 
output [5:0] master_address; 
output [3:0] master_byteen; 
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wire rst_n, clk; 
assign clk = clk_input; 
assign rst_n = rst_n_input; 
 
// Interface Avalon 
wire [31:0] master_readdata_translate; 
reg master_write_r; 
reg [7:0] master_writedata_r; 
reg [5:0] master_address_r; 
 
assign master_clk = clk_input; 
assign master_rst_n = rst_n_input; 
assign master_address = master_address_r; 
assign master_write = master_write_r; 
assign master_byteen = 4'b1111; 
assign master_readdata_translate = {master_readdata[7:0], master_readdata[15:8], 
    master_readdata[23:16], master_readdata[31:24]}; 
 
// Assinar a saída 
assign master_writedata =  
 (write_segment==0)?output_image_r[0]: 
 (write_segment==1)?output_image_r[1]: 
 (write_segment==2)?output_image_r[2]: 
 (write_segment==3)?output_image_r[3]: 
 (write_segment==4)?output_image_r[4]: 
 (write_segment==5)?output_image_r[5]: 
       ...................................... 
 (write_segment==91)?output_image_r[91]:0; 
 
// Máquina de Estados 
parameter IDLE  = 4'd0, INPUT_READ_START = 4'd1, INPUT_READ_LOOP = 4'd2,     
          ERODE_START = 4'd3, ERODE_WAIT = 4'd4, OPNE_ERODE_START = 4'd5,         
          OPEN_ERODE_WAIT = 4'd6, OPEN_DILATION_START = 4'd7, 
          OPEN_DILATION_WAIT = 4'd8, OUTPUT_WRITE = 4'd9, DONE = 4'd10; 
 
wire req; 
reg input_load, detect_done; 
reg erode_done, open_erode_done, open_dilation_done; 
reg erode_start, open_erode_start, open_dilation_start; 
reg erode_l, erode_l2, open_erode_l, open_erode_l2, open_dilation_l, 
open_dilation_l2; 
reg req_r, ack_r; 
reg [7:0] input_image [0:4047]; 
reg [7:0] output_image [0:4047]; 
reg [7:0] aux_image [0:4047]; 
reg [3:0] state; 
reg [4:0] cnt; 
reg [31:0] output_image_r [0:91]; 
reg [1:0] read_segment, write_segment; 
 
// Status e Command port 
assign status_port = {31'd0, ack_r}; 
assign req = command_port[0]; 
 
integer i, j, k, min; 
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// Elemebtos estruturantes 
integer disk_R3[0:48] = '{0,0,0,1,0,0,0, 0,1,1,1,1,1,0, 0,1,1,1,1,1,0, 
                          1,1,1,1,1,1,1, 0,1,1,1,1,1,0, 0,1,1,1,1,1,0, 
                          0,0,0,1,0,0,0}; 
 
integer disk_R5[0:120] = '{0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0, 0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0, 
                           0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 
                           0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 
                           0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 
                           0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0, 0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0, 
                           0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0}; 
 
 
 
// Armazena os bytes da entrada no buffer interno. 
always@(posedge clk) begin 
    if(input_load) begin 
        input_image[read_segment - 3] <= master_readdata_translate[7:0]; 
        input_image[read_segment - 2] <= master_readdata_translate[15:8]; 
        input_image[read_segment - 1] <= master_readdata_translate[23:16]; 
        input_image[read_segment] <= master_readdata_translate[31:24]; 
    end 
end 
 
 
 
// Operação de erosão 
always@(posedge clk) begin 
    erode_l = 0; 
    erode_l2 = 368; 
    if(erode_start) begin 
        for (i = 0; i < 4048; i = i + 1) begin 
            min <= input_image[i]; 
            index <= 0; 
            for (j = -3; j <= 3; j = j + 1) begin 
                for (k = -3; k <= 3; k = k + 1) begin 
                      if (((i + (j * 368) + k) >= erode_l) 
                           && ((i + (j * 368) + k) <= erode_l2) 
                           && disk_R3[index]) begin 
                           if (input_image[(i + (j * 368) + k)] < min) begin 
                               min <= input_image[(i + (j * 368) + k)]; 
                           end 
                       else 
                           if ((i + (j * 368) + k) > erode_l2) begin 
                               erode_l <= erode_l + 368; 
                               erode_l2 <= erode_l2 + 368; 
                           end 
                       end 
                  index <= index + 1; 
                  end 
              end 
              output_image[i] <= min; 
         end 
         erode_done <= 1; 
    end 
end 
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// Operação de abertura (erosão) 
always@(posedge clk) begin 
    open_erode_l = 0; 
    open_erode_l2 = 368; 
    if(open_erode_start) begin 
        for (i = 0; i < 4048; i = i + 1) begin 
            min <= output_image[i]; 
            index <= 0; 
            for (j = -3; j <= 3; j = j + 1) begin 
                for (k = -3; k <= 3; k = k + 1) begin 
                    if (((i + (j * 368) + k) >= open_erode_l) 
                         && ((i + (j * 368) + k) <= open_erode_l2) 
                         && disk_R5[index]) begin 
                         if (output_image[(i + (j * 368) + k)] < min) begin 
                             min <= output_image[(i + (j * 368) + k)]; 
                         end 
                    else 
                         if ((i + (j * 368) + k) > open_erode_l2) begin 
                             open_erode_l <= open_erode_l + 368; 
                             open_erode_l2 <= open_erode_l2 + 368; 
                         end 
                    end 
                    index <= index + 1; 
                end 
             end 
             aux_image[i] <= min; 
         end 
         open_erode_done <= 1; 
     end 
end 
 
// Operação de abertura (dilatação) 
always@(posedge clk) begin 
    open_dilation_l = 0; 
    open_dilation_l2 = 368; 
    if(open_dilation_start) begin 
        for (i = 0; i < 4048; i = i + 1) begin 
            min <= aux_image[i]; 
            index <= 0; 
            for (j = -3; j <= 3; j = j + 1) begin 
                for (k = -3; k <= 3; k = k + 1) begin 
                    if (((i + (j * 368) + k) >= open_dilation_l) 
                        && ((i + (j * 368) + k) <= open_dilation_l2) 
                        && disk_R5[index]) begin 
                        if (aux_image[(i + (j * 368) + k)] < min) begin 
                            min <= aux_image[(i + (j * 368) + k)]; 
                        end 
                    else  
                        if ((i + (j * 368) + k) > open_dilation_l2) begin 
                            open_dilation_l <= open_dilation_l + 368; 
                            open_dilation_l2 <= open_dilation_l2 + 368; 
                        end 
                     end 
                     index <= index + 1; 
                 end 
             end 
             output_image[i] <= min; 
         end 
         open_dilation_done <= 1; 
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   end 
end 
 
// Escreve os bytes para serem enviados para a aplicação executada no Atom. 
always@(posedge clk) begin 
    if(detect_done) begin 
        j = 2210; 
        for (i = 0; i < 92; i = i + 1) begin 
             output_image_r[i] <= {output_image[j - 3], output_image[j - 2],           
                                   output_image[j - 1], output_image[j]}; 
             j = j + 4; 
        end 
     end 
end 
 
// Máquina de Estados 
always@(posedge clk) begin 
    master_write_r <= 0; 
    master_address_r <= 0; 
    ack_r <= 0; 
    if(~rst_n) begin 
        state <= IDLE; 
    end 
    else begin 
    case(state) 
        IDLE: begin 
            if(req) begin 
                state <= INPUT_READ_START; 
            end 
                else state <= IDLE; 
            end 
        INPUT_READ_START: 
            begin 
                master_write_r <= 0; 
                master_address_r <= 0; 
                cnt <= 0; 
                state <= INPUT_READ_LOOP; 
            end 
        INPUT_READ_LOOP: 
            begin 
                master_write_r <= 0; 
                input_load <= 1; 
                read_segment <= 91-(cnt*4); 
                master_address_r <= cnt*4; 
                cnt <= cnt+1; 
                if(cnt == 92) state <= ERODE_START; 
                else state <= INPUT_READ_LOOP; 
             end 
 
 
         ERODE_START: 
              begin 
                  input_load <= 0; 
                  erode_start <= 1; 
                  state <= ERODE_WAIT; 
              end 
         ERODE_WAIT: 
              begin 
                   if(erode_done) begin 
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                       erode_start <= 0; 
                       state <= OPEN_ERODE_START; 
                   end 
                  else state <= ERODE_WAIT; 
               end 
         OPEN_ERODE_START: 
               begin 
                   open_erode_start <= 1; 
                   state <= OPEN_ERODE_WAIT; 
               end 
         OPEN_ERODE_WAIT: 
               begin 
                    if(open_erode_done) begin 
                         open_erode_start <= 0; 
                         state <= OPEN_DILATION_START; 
                    end 
                    else state <= OPEN_ERODE_WAIT; 
               end 
         OPEN_DILATION_START: 
               begin 
                    open_dilation_start <= 1; 
                    state <= OPEN_DILATION_WAIT; 
               end 
         OPEN_DILATION_WAIT: 
               begin 
                    if(open_dilation_done) begin 
                        open_dilation_start <= 0; 
                        cnt <= 0; 
                        state <= OUTPUT_WRITE; 
                     end 
                     else state <= OPEN_DILATION_WAIT; 
                end 
          OUTPUT_WRITE: 
                begin 
                     detect_done <= 1; 
                     master_write_r <= 1; 
                     write_segment <= 91-cnt; 
                     master_address_r <= 32+cnt*4; 
                     cnt <= cnt+1; 
                     if(cnt == 91) state <= DONE; 
                     else state <= OUTPUT_WRITE; 
                 end 
          DONE: 
                 begin 
                     detect_done <= 0; 
                     ack_r <= 1; 
                     if(~req) state <= IDLE; 
                     else state <= DONE; 
                 end 
          default: state <= IDLE; 
          endcase 
     end 
end 
endmodule 
 


