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RESUMO 

DICOM é um padrão de imagens médica digital adotada pela grande maioria das empresas 

que fabricam aparelhos radiológicos, tais como CT (Tomografia Computadorizada), US (Ultra-

Som) e MR (Ressonância Magnética). Estas imagens são armazenadas em PACS (Picture 

Archiving and Communication Systems), que consiste em um sistema de armazenamento, 

recuperação e comunicação dessas imagens radiológicas digitais. Estes exames podem gerar várias 

imagens/arquivos que são freqüentemente grandes, cerca de 500 KB cada, dificultando desta 

maneira seu gerenciamento, distribuição e armazenamento. Com objetivo de amenizar esses 

problemas, foi realizado um Estudo Aplicado que permitiu comparar tecnologias distintas de 

replicação e retorno dessas informações, especificamente o SGBD PostgreSql e o formato de dados 

hierárquico HDF5. Este estudo objetiva apresentar formas/tecnologias que permitam estruturar, 

manipular e acessar grandes volumes de dados referentes a imagens médicas. Objetiva-se também 

estar em conformidade com o padrão DICOM, mas com um diferencial de desempenho no que 

tange o armazenamento e a recuperação dessas imagens. O estudo foi realizado sobre um 

aglomerado computacional (cluster) e consistiu de replicações e recuperação dos conjuntos de 

imagens (1, 50, 250, 500, 1250, 2500 e 5000). Para cada conjunto replicado e retornado, foram 

colhidas métricas referentes ao: tempo máximo, tempo mínimo, tempo total, média e desvio padrão. 

Por fim, foram realizados comparativos entre estas métricas. De um modo geral, o SGBD obteve 

melhores tempos de resposta na replicação e o HDF5 obteve tempos menores no retorno das 

informações, como poderá ser observado com as métricas obtidas. 
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ABSTRACT 

DICOM is medical digital imaging standard adopted by the vast majority of companies that 

manufacture radiological equipment such as CT (Computed Tomography), US (Ultrasound) and 

MR (Magnetic Resonance). These images are stored in PACS (Picture Archiving and 

Communication Systems), a system for storage, retrieval and communication of these digital 

radiological images.  These exams can generate multiple images/files which are often very large, 

about 500KB each, making them difficult to manage, distribute and store. In order to lessen these 

problems, an Applied Study was conducted to compare the different technologies used to replicate 

and return this information, specifically DBMS Postgresql and the HDF5 hierarchical data format. 

This study seeks to present means/technologies that enable large volumes of data relating to medical 

images to be organized, accessed and manipulated. It also seeks to comply with the DICOM 

standard, but with a performance differential in relation to storage and retrieval of images. The 

study was conducted on a computational cluster and consisted of replicating and recovering sets of 

images (1, 50, 250, 500, 1250, 2500 and 5000).  For each set replicated and returned, metrics were 

collected relating to: maximum time, minimum time, total time, average and standard deviation. 

Finally, experiments were carried out to compare these metrics. In general, the DBMS obtained the 

best response times for replication, while the HDF5 obtained shorter times for return of information, 

as shown by the metrics obtained. 
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1  INTRODUÇÃO 

Aplicações de alto desempenho, como nas áreas de meteorologia, medicina, aeroespacial, 

entre outras necessitam de acesso a volumes de dados e imagens cada vez maiores, bem como uma 

enorme capacidade computacional, em função disso torna-se necessário a utilização de técnicas 

sofisticadas e eficientes em relação à organização, distribuição, recuperação, e processamento 

destes dados/imagens. Segundo Cirne (2002), a tendência de aplicações com características cada 

vez mais complexas é se tornarem mais comuns.  

Por outro lado conforme Galli (1999), velocidades de acesso e transmissão de dados não têm 

evoluído tanto quanto evoluções de rede, processador e memória. Apesar da possibilidade de obter 

ainda um melhor desempenho, a evolução poderá se deparar com restrições intransponíveis, bem 

como com o custo que poderá se tornar proibitivo. Além disso, segundo Tanenbaum (1997), à 

medida que cresce a nossa capacidade de colher, processar e distribuir informações a necessidade 

da utilização de formas de processamento ainda mais sofisticadas torna-se maior. Adicionalmente o 

acesso a grande volume de dados e desempenho de forma eficaz tornou-se uma necessidade atual 

no que diz respeito à imagiologia médica.  

As imagens médicas têm se tornado cada vez mais importantes para o diagnóstico e terapia 

dos pacientes. Porém, a sua manipulação computacional tem se tornado cada vez mais complexa 

devido ao aumento do volume de imagens produzidas nos hospitais e devido às crescentes 

demandas dos profissionais da saúde no uso clínico destas imagens. Essas técnicas de obtenção de 

dados médicos, surgiu nos anos 70 quando foram realizadas descobertas revolucionárias que 

modernizaram a área da medicina diagnóstica. Por fornecerem uma visão interna de quase todas as 

seções do corpo humano e também por permitirem a antecipação do diagnóstico de tumores, de 

doenças cardíacas e de muitas outras moléstias, elas têm ajudado a salvar um sem-número de vidas 

humanas (GROSS, 1998).  

No início da utilização das técnicas de geração de imagens a inexistência de um padrão 

comum trazia uma série de problemas ao interconectar sistemas de diferentes fornecedores. Com o 

intuito de resolver este problema o ACR (do inglês American College of Radiology - Colégio 

Americano de Radiologia) e o NEMA (do inglês National Electrical Manufactures Association - 

Associação de Fabricantes de Equipamentos Elétricos Nacional dos EUA) reconheceram a 

necessidade de um método padrão para a transferência de imagens e informações correlatas entre 
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dispositivos fabricados por diferentes fornecedores, desta maneira surgiu o padrão DICOM 

(BIDGOOD et al., 1997). 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) conforme Gonzalez e Woods 

(1993) é um padrão instituído que determina como as imagens deverão ser armazenadas, a maioria 

dos equipamentos médicos atuais, como CT (Tomografia Computadorizada), US (Ultra-Som) e MR 

(Ressonância Magnética) e a grande maioria dos equipamentos radiológicos exportam neste 

formato. Este padrão engloba diversos aspectos das imagens médico digital, desde a codificação dos 

dados que a compõem, parâmetros de visualização, formato de arquivamento em mídia, serviços 

para a comunicação e informações através de redes de computadores, etc.  

Adicionalmente de acordo com Gonzalez e Woods (1993) para visualizar a estrutura de 

arquivos no formato DICOM deve ser realizado um dump, que permite que se vejam todas as tags 

DICOM de um dado exame, este dump possui uma série de tags com seus valores, meta 

informações com um código relacionado, como nome do paciente com um texto relacionado a ele, 

fabricante do equipamento, qual a parte do corpo a ser examinado, dentre outras. 

Cada imagem DICOM é um arquivo binário que contém um cabeçalho e outra parte de 

imagem propriamente dita. A manipulação de arquivos neste formato pode causar alguns problemas 

de armazenamento, distribuição e gerenciamento no âmbito hospitalar. A fim de mitigar estes 

problemas, propõem-se um estudo que permita comparar tecnologias distintas na realização de 

replicações e retorno das informações com a utilização da tecnologia de armazenamento de dados 

HDF5 e também o uso do SGBD PostgreSQL (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). 

HDF5 (Hierarchical Data Format version 5), desenvolvido e mantido por um grupo de 

trabalho do parque de pesquisa da Illinois University nos Estados Unidos. Trata-se de um formato 

de arquivos, associado a uma biblioteca de funções e um conjunto de aplicativos, projetado para 

permitir de forma eficiente e independente de plataforma o acesso aos dados em sistemas 

computacionais (BENGER et al., 2002).  

O HDF5 conta com uma boa adesão por parte da comunidade científica (HDF GROUP, 

2008). Atualmente a biblioteca está em sua quinta versão (HDF5). Este formato permite acomodar 

diferentes tipos de dados num único arquivo. Ele foi criado com o objetivo de reduzir o tempo gasto 

na conversão de diferentes conjuntos de dados para um formato familiar. Nele incluem-se imagens 

brutas, paletas de cores, dados matriciais multidimensionais, anotações informativas, tabelas e 
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grupo de dados. O formato HDF5 é auto-descritivo, isto é, para cada estrutura de dados HDF5 no 

arquivo, existe uma informação sobre o dado e a sua localização, ou seja, o metadado 

(SHASHARINA et al., 2007). 

Neste trabalho foi implementada uma melhoria considerável em relação à manipulação dos 

arquivos DICOM, com a utilização de tecnologias que permitiram uma melhor estruturação dos 

mesmos, com a utilização do formato HDF5 e do SGBD PostgreSQL. Tem-se como objetivo, 

proporcionar acesso e distribuição dos arquivos de forma que se ganhe eficiência e desempenho de 

forma considerável. 

1.1 PERGUNTA DE PESQUISA 

Devido ao formato dos arquivos DICOM, que são arquivos binários compostos de um 

cabeçalho (metadados) e outra parte da imagem propriamente dita. Um paciente que necessite 

realizar um estudo em uma determinada unidade de saúde poderá ocorrer uma grande quantidade de 

informações, devido ao seu formato estes arquivos apresentam tamanho considerável, dificultando a 

disponibilização dos exames em localidades diferente das quais foram realizadas. Com isto não 

seria possível realizar uma solicitação de informações sobre um paciente, caso o local onde se 

encontra armazenada estas informações seja diferente da unidade pesquisada. 

Nesta dissertação a principal questão a ser investigada, é: qual tecnologia que apresenta um 

melhor desempenho nas replicações e retorno das informações dos arquivos DICOM armazenadas 

nas PACS, o HDF5 um Sistema de Arquivos de alto desempenho ou um Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados, como por exemplo, o PostgreSQL? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de implementações que permitam estruturar, 

manipular, distribuir e acessar grandes volumes de imagens radiológicas, em conformidade com o 

padrão DICOM, e utilizar as tecnologias de armazenamento HDF5 (Hierarchical Data Format 

version 5) e do SGBD PostgreSQL, bem como comparar os resultados obtidos nas replicações e 

retorno das informações. 
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1.2.2  Objetivos Específicos 

A seguir, são apresentados os objetivos específicos desta dissertação de mestrado: 

 Modelar uma estrutura de dados que permita transcrever o formato de imagens 

radiológicas DICOM para o formato de armazenamento HDF5. Esta estrutura deverá 

permitir o armazenamento de dados distribuídos em diversos servidores; 

 Tornar o acesso às imagens de forma transparente para o usuário; 

 Implementar esta estrutura de transcrição das imagens DICOM para HDF5; 

 Aplicar a transcrição das imagens DICOM para a estrutura de dados proposta; 

 Armazenar os sets de imagens no formato HDF5; 

 Testar o acesso às imagens utilizando a estrutura de dados baseada em HDF5; 

 Desenvolver um mecanismo computacional que replique exclusivamente as 

informações básicas de forma a possibilitar o acesso a estas imagens em outros 

servidores, utilizando HDF5 e o SGBD PostgreSQL; 

 Implementar um mecanismo que possibilite retornar as informações replicadas sob o 

PostgreSQL e o formato de dados HDF5; 

 Avaliar o desempenho de acesso e replicação das imagens e realizar comparações 

entre as tecnologias utilizadas. Para isto será utilizada a base de dados da RCTM 

(Rede Catarinense de Telemedicina); 

 Fazer experimentos na utilização das informações da estrutura proposta para indexar 

as imagens contidas no PACS do serviço da RCTM. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura desta dissertação foi dividida em três partes: introdução, fundamentação teórica 

e o desenvolvimento do projeto. 

No primeiro capítulo é realizada a Introdução, Perguntas de Pesquisa e apresentação de 

alguns problemas relevantes ao objeto do estudo. A seguir surge um dos capítulos basilares da 

dissertação (Capítulo 2), onde se apresenta um estudo sobre Imagens Médicas, que objetiva uma 

contextualização sobre realidades atuais nesta área. No capítulo seguinte (Capítulo 3), apresenta-se 

http://www.di.uminho.pt/~jcr/XML/publicacoes/teses/phd-jcr/src/c508.htm
http://www.di.uminho.pt/~jcr/XML/publicacoes/teses/phd-jcr/src/c729.htm
http://www.di.uminho.pt/~jcr/XML/publicacoes/teses/phd-jcr/src/c1269.htm
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estudo sobre alguns conceitos de Arquivos Distribuídos, que foram utilizados para o 

desenvolvimento da Dissertação. No próximo capítulo, partem-se para as soluções de 

implementação, os resultados obtidos com os experimentos realizados em cima das tecnologias 

estudadas. 

 Por fim, a dissertação termina com um capítulo de conclusões onde são incluídas idéias e 

linhas de investigação para trabalhos futuros. A dissertação possui ainda um anexo que apresenta os 

resultados das demais métricas obtidas no estudo. 



2  IMAGENS MÉDICAS 

Neste capítulo serão abordados conceitos sobre os principais itens relacionados a imagens 

médicas digitais envolvidas no trabalho atual, como Telemedicina, PACS, DICOM, etc. 

2.1.1  Telemedicina 

A Telemedicina pode ser compreendida como a forma de se prestar assistência médica, com 

o uso de várias mídias nos meios de telecomunicações. Atualmente, a mesma é encarada como uma 

forma de difundir cuidados na área da saúde para localidades mais necessitadas, ou ainda, 

deficitárias em determinados procedimentos, com o objetivo amplo de permitir igualdade de acesso 

aos serviços médicos, independentemente do local onde se encontra o paciente (BELIAN e 

NOVAES, 2000). 

Ainda, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Telemedicina compreende a 

oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator 

crítico; tais serviços são prestados por profissionais da área da saúde, com o uso de tecnologias da 

informação e de comunicação para o intercâmbio de informações válidas para diagnósticos, 

prevenção e tratamento de doenças e a contínua educação de prestadores de serviços em saúde, 

assim como para fins de pesquisas e avaliações (OMS, 2008). 

Algumas especialidades médicas já fazem uso da tecnologia da informação e comunicação 

para a realização da prática médica à distância. O contínuo desenvolvimento da tecnologia da 

informação, bem como das telecomunicações vem contribuindo para que profissionais de saúde 

tenham novas possibilidades para a colaboração a serviços prestados em regiões remotas (BELIAN 

e NOVAES, 2002). 

 A Telemedicina, de acordo com dados estatísticos da OMS, é mais utilizada normalmente 

em videoconferências médicas, em trabalhos colaborativos e estudos de casos; na educação à 

distância, educação continuada, especialização, aperfeiçoamento e a atualização na área de 

capacitação profissional; como uma segunda opinião, a consulta on-line e o tele diagnóstico por 

imagem na área de atendimento. 

No Brasil, conforme dados da OMS, as ações em Telemedicina vêm sendo realizadas desde 

a década de 90, porém de forma ainda tímida. Um país com dimensões significativas, como é o 
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caso, tem muito a ganhar com a formação e a consolidação de redes integradas de assistência 

médica à distância. Benefícios como a redução dos custos com transportes e comunicações e a 

possibilidade de levar a medicina especializada a regiões remotas do país pode fazer uma enorme 

diferença, sendo estes objetivos também da RCTM - Rede Catarinense de Telemedicina. 

2.1.1.1 Rede Catarinense de Telemedicina (RCTM) 

A Rede Catarinense de Telemedicina é um projeto em conjunto com a Secretaria de Estado da 

Saúde de Santa Catarina com o objetivo de integrar diversas unidades da rede hospitalar do Estado, 

o que permite realizar o processamento em larga escala de exames médicos e da entrega eletrônica 

de seus resultados (figura 1). A integração do sistema eletrônico possibilita uma maior agilidade no 

processo de tomada de decisão da forma como deve proceder ao tratamento posterior de um 

paciente, após um exame (THE CYCLOPS GROUP, 2008). 

 

 
 

Figura 1. Rede Catarinense de Telemedicina (RCTM) 

Fonte: (THE CYCLOPS GROUP, 2008). 

A fase de projeto-piloto da RCTM foi concluída em dezembro de 2005, atualmente o 

sistema está operando em 54 municípios do Estado, o que permite atenuar alguns dos problemas 

decorrentes da centralização dos serviços de saúde, como a necessidade de grandes deslocamentos 
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por parte de médicos e pacientes para a realização de exames e a demora na elaboração e entrega de 

diagnósticos (MAIA et al., 2006). 

Este projeto ainda segundo Maia et. al. (2006), é um exemplo do uso de Telemedicina no 

Brasil, sendo desenvolvido e mantido pelo Laboratório de Telemedicina da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e é constituído por uma série de serviços para auxílio à saúde 

(WALLAUER et al., 2008). Entre estes serviços está o objeto de estudo deste trabalho, o 

CyclopsDCMServer, um servidor de imagens médicas DICOM, projetado para trabalhar em redes 

de longas distâncias e que grava todas suas informações em bancos de dados relacionais. 

2.1.2  PACS (Picture Archiving and Communication Systems) 

O padrão PACS (Picture Archiving and Communication Systems), de acordo com Adelhard 

et al. (1999), é um sistema de armazenamento, recuperação e comunicação voltadas para os 

diagnósticos por imagem permitindo o pronto acesso, em qualquer setor, de imagens médicas em 

formato digital. 

 A finalidade de um sistema como este é possibilitar, com o uso de softwares clientes 

rodando nas estações de trabalho, locais e remotas, visualizar, trabalhar, imprimir e efetuar outras 

operações com as imagens armazenadas nos servidores de imagens médicas digitais. 

Este sistema em conjunto com os sistemas de informação radiológica (RIS) e de informação 

hospitalar (HIS) forma a base para um serviço de radiologia informatizado. Isso se refere a um 

hospital, com um ambiente de rede amplo e integrado, no qual o filme foi completamente, ou em 

grande parte substituído por sistemas eletrônicos que adquirem, arquivam, disponibilizam e exibem 

imagens (ADELHARD et al., 1999).  

A implantação deste serviço informatizado traz melhorias no que se refere à acessibilidade e 

integração de informações, pela vinculação de imagens ao registro médico eletrônico do paciente, e 

no que se refere à aplicação de novas técnicas e desenvolvimento na aquisição, exibição e 

processamento de imagens. Adicionado a isto os dados utilizados nesse meio são tipicamente 

grandes, resultando em uma maior complexidade no gerenciamento, distribuição e processamento 

destas informações, não só pelo tamanho, mas devido à necessidade de torná-lo portável para uma 

variedade de plataformas computacionais (FURUIE et al., 1999). 
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2.1.3  DICOM 

Conforme Nema (2008), a utilização de imagens médicas digitais remonta à década de 70, 

aproveitando-se do avanço tecnológico ocorrido. Nesta década surgiu uma nova modalidade de 

equipamentos para diagnóstico médico, a Tomografia Computadorizada (Computed Tomography). 

Um exemplo deste tipo de imagem pode ser visualizado na Figura 2. Com ela foi introduzida a 

utilização de técnicas de arquivamento e transmissão de imagens médicas em formato digital nos 

ambientes hospitalares. 

 

 
 

Figura 2. Tomografia Computadorizada 

Após o surgimento da Tomografia Computadorizada, tornou-se mais comum a utilização de 

equipamentos digitais de diagnóstico no meio clínico. Com isto começou a ser produzida uma 

enorme quantidade de dados sobre imagens digitais. Juntamente com a falta de um padrão único de 

troca de imagens, tarefas de armazenamento, distribuição, manipulação destas informações, e a 

interconexão de equipamentos de diferentes fabricantes tornava-se cada vez mais critica 

(DELLANI, 2001). 

Com o intuito de amenizar este problema, nos Estados Unidos, o Colégio Americano de 

Radiologia (ACR – American College of Radiology), juntamente com a Associação de Fabricantes 

de Equipamentos Elétricos dos Estados Unidos (NEMA – National Electrical Manufactures 

Association), organizaram um comitê para padronizar a forma como os resultados deveriam ser 

enviados pelos Sistemas de Informações Radiológicas. 

A primeira versão do padrão, ACR-NEMA Standards Publication No. 300-1985 foi 

publicada em 1985. Posteriormente revisadas em 1986 e 1988, com o objetivo de realizar a correção 
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de alguns erros e inconsistências, finalmente lançada a versão 2 denominada ACR-NEMA 

Standards Publication No. 300-1988. Estas regulamentações proviam especificações de uma 

interface de hardware, um conjunto de formatos de dados e um conjunto mínimo de comandos de 

software. 

Mas, esta versão também não foi projetada para conexão de equipamentos em ambiente de 

redes de computadores. Para resolver este problema, em 1992 foram lançados a ACR-NEMA 

Standards Publication PS3, também chamada de DICOM3 (Digital Imaging and Communications 

in Medicine), com o lançamento deste padrão o projeto passou por um processo de reengenharia, e o 

método adotado foi todo orientado a objeto, assim o padrão tornou-se mais robusto que os 

anteriores. 

Este padrão segundo Magni (2006) trouxe os aprimoramentos mais consideráveis com 

relação às versões anteriores, como: 

 Trabalho em Rede: O padrão oferece suporte a operações em um ambiente de rede 

com o uso do protocolo de rede TCP/IP; 

 Mídia Off-line: Não especifica um formato de arquivo ou opção de mídia física ou 

sistema de arquivos lógico. Oferece suporte a operações em ambientes de mídia on e 

off-line e utilizam várias mídias de padrão industrial, bem como vários sistemas de 

arquivos; 

 Novos Comandos: Define como aparelhos que com ele apresentam conformidade 

reagem diante de comandos e trocas de dados. O padrão ACR-NEMA foi 

direcionado para a transferência de dados; contudo, o DICOM define, por meio do 

conceito de Serviço de Classes, a semântica de comandos e de dados associados; 

 Conformidade: O ACR-NEMA descreve de forma explícita como o implementador 

deve estruturar uma declaração de conformidade para selecionar opções específicas; 

 Documento Multi-partes: É organizado como um documento de múltiplas partes, o 

que facilita sua evolução em um meio de rápida evolução na medida em que 

simplifica o processo de adição de novas funções; 

 Novos Objetos: Apresenta Objetos de Informação explicitamente não somente para 

imagens, mas também para formas de onda, relatórios, impressões, etc; 
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 Identificação Aprimorada Ele especifica uma técnica para a identificação única de 

qualquer Objeto de Informação, o que facilita definições precisas de relações entre 

Objetos de Informação na medida em que são trabalhados em rede. 

 Atualmente o DICOM3 é o padrão de fato para os Sistemas de Arquivamento e 

Comunicação de Imagens (PACS – Picture Archiving and Communications System), sendo 

suportado pela grande maioria dos aparelhos que trabalham com informações médicas digitais. O 

fato de um aparelho o suportar é a garantia de que este poderá ser facilmente integrado em um 

PACS já existente devido à utilização de tecnologias de rede acessíveis e baratas para a sua 

implementação, e ao fato deste poder utilizar-se de serviços disponibilizados por outros aparelhos 

que também suportem o padrão DICOM (NEMA, 2008). 

A partir da versão 3 do DICOM, o Laboratório de Telemedicina da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), desenvolveu o seu próprio servidor para armazenamento e recuperação de 

imagens médicas, chamado CyclopsDCMServer. Ele foi desenvolvido para funcionar em ambientes 

PACS, dentro de hospitais ou clínicas radiológicas. Entretanto, devido às necessidades de expansão, 

ele foi remodelado para trabalhar em redes de longa distância, onde foram incluídos aspectos de 

tolerância a falhas, tratamento de erros, entre outros aspectos (RIBEIRO et al., 2002). 

Um dos principais objetivos deste servidor é armazenar e fornecer arquivos DICOM 

indexados em um repositório de dados gerenciado por SGBDs relacionais, tais como: PostgreSQL, 

MySQL, Oracle, etc. Toda a comunicação entre os equipamentos médicos e o servidor é realizada 

com o uso de redes de comunicação baseadas em TCP/IP (THE CYCLOPS GROUP, 2008). 

Atualmente o CyclopsDCMServer suporta várias modalidades de exames médicos. 

Este padrão é composto por uma série de regras que permitem que imagens médicas e 

informações associadas sejam trocadas entre equipamentos de imagem, computadores, clínicas e 

hospitais, o que possibilita estabelecer uma linguagem comum entre máquinas de marcas distintas, 

que normalmente são incompatíveis, bem como entre computadores, mesmo que estes estejam 

localizados em locais distintos. DICOM é organizado em um header (cabeçalho) seguido de uma ou 

mais imagens. O header é composto por diversos tags (marcadores) que contém informações sobre 

o paciente e sobre a imagem adquirida (SAMPAIO, 1999). Na figura 3 será apresentada uma parte 

de um cabeçalho DICOM. 
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Figura 3. Cabeçalho DICOM 

DICOM utiliza modelos explícitos e detalhados de como entidades reais (pacientes, 

imagens, relatórios, etc.) envolvidas nas operações de radiologia são descritas e como elas são 

relatadas. Estes modelos funcionam como uma estratégia para garantir que fabricantes e usuários 

compreendam e utilizem o mesmo fundamento para desenvolver a estrutura de dados utilizada no 

padrão. No modelo de dados do DICOM, um paciente tem um ou mais estudos, um estudo 

corresponde à realização de um exame em uma determinada instituição de saúde. Cada estudo é 

composto por uma ou mais séries e estas consistem de seqüências de imagens ou de cortes de 

imagens em formato digital (BORTOLUZZI, 2003).  

Entre os modelos utilizados pelo padrão está o IOD (do inglês Information Object Definition 

- Definição de Objeto de Informação) utilizado para cada definição de classe uma combinação de 

serviço de armazenamento, que consiste de um modelo abstrato de dados orientado a objeto usado 

para especificar informações de objetos do mundo real (DELLANI, 2001). 
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2.1.3.1 Organização do padrão 

A versão atual do padrão DICOM encontra-se dividida em várias partes. Tal divisão permite 

que cada parte possa expandir-se individualmente, sem haver a necessidade de republicar todo o 

padrão. Dentro das partes, a seção sujeita a adições ou modificações encontra-se em suplementos, o 

que permite reduzir o esforço de edição necessário quando da atualização das mesmas. As partes 

também são conhecidas como PS (Part of Standard). 

Atualmente a terceira versão compreende 16 partes distintas e 98 suplementos (CLUNIE, 

2008). De forma a dar uma idéia geral do conteúdo do padrão, descreve-se resumidamente cada 

uma das partes constituintes: 

 PS 3.1: Introdução e Visão Geral (Introduction and Overview): É o documento que 

proporciona uma visão geral sobre o padrão. Justifica a existência do padrão, definem 

muitos dos termos utilizados e faz uma breve descrição das outras partes que o constituem; 

 PS 3.2: Conformidade (Conformance): Define os princípios para todas as implementações 

que desejam estar em conformidade com o padrão; 

 PS 3.3: Definição de Objetos de Informação (Information Object Definitions): Este 

documento descreve como são definidos os objetos de informação (IOD) e apresenta todas 

as classes de IODs definidas no padrão; 

 PS 3.4: Especificações das Classes de Serviço (Service Class Specifications): Contém as 

especificações das classes de serviço. As regras de Service Class User e Service Class 

Provider também são definidas nesta parte, adicionalmente apresenta o comportamento 

esperado de cada uma delas; 

 PS 3.5: Estruturas de Dados e Codificação (Data Structures and Encoding): Padrão que 

descreve as estrutura de dados e o método de codificação dos dados de um arquivo 

DICOM; 

 PS 3.6: Dicionário de Dados (Data Dictionary): Documento que apresenta uma listagem 

completa de todos os elementos de dados, com suas partes detalhadas constituintes e quais 

tipos de valores é permitido para cada tipo; 

 PS 3.7: Intercâmbio de Mensagens (Message Exchange): Objetiva descrever as operações e 

os protocolos usados para trocas mensagens. Estas operações são usadas para executar os 

serviços definidos pelo PS 3.4; 
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 PS 3.8: Suporte para Comunicação em Rede para Intercâmbio de Mensagens (Network 

Communication Support for Message Exchange): Tem como objetivo definir os serviços e 

protocolos usados para trocar mensagens diretamente em redes OSI e TCP/IP. É 

considerada a parte mais complexa para os implementadores DICOM (SAMPAIO, 1999); 

 PS 3.9: Suporte para Comunicação Ponto-a-Ponto para Intercâmbio de Mensagens (Point to 

Point Communication Support for Message Exchange): Define os serviços e protocolos 

usados para trocar mensagens em redes ponto-a-ponto; 

 PS 3.10: Mídia de Armazenamento e Formato do Arquivo para a Troca de dados (Media 

Storage and File Format for Data Interchange): Documento que define os formatos lógicos 

para armazenar informação DICOM em vários meios de armazenamento; 

 PS 3.11: Perfis de Aplicação de Mídias de Armazenamento (Media Storage Application 

Profiles): Define uma forma de usuários e fabricantes especificarem a seleção de meio de 

armazenamento (mídia) entre os existentes no PS 3.12 e os objetos de informação definidos 

no PS 3.3; 

 PS 3.12: Formatos de Mídia e Mídia Física para Intercâmbio de Dados (Media Formats and 

Physical Media for Data Interchange): Referencia as especificações da indústria para os 

meios físicos de armazenamento e seus correspondentes formatos; 

 PS 3.13: Suporte para Comunicação e Gerenciamento de Impressão Ponto-a-ponto (Print 

Management Point-to-Point Communication Support): Padrão que descreve os serviços e 

protocolos necessários para suportar a comunicação de entidades de impressão DICOM em 

redes ponto-a-ponto; 

 PS 3.14: Função de Exibição Padrão para Escalas de Cinza (Grayscale Standard Display 

Function): Responsável pela definição do padrão para visualização de imagens em tons de 

cinza; 

 PS 3.15: Perfis de Segurança (Security Profiles): Este documento define técnicas de 

criptografia para ser usado com um arquivo DICOM seguro em mídias de armazenamento 

seguras; 

 PS 3.16: Recurso de Mapeamento de Conteúdo (Content Mapping Resource): Parte do 

padrão que descreve o DCMR (DICOM Content Mapping Resource), o qual define os 

modelos (templates) e os grupos de contexto usados em alguma parte do padrão. 



 

 

19 

19 

2.1.3.2 Modelo de Informação DICOM 

O modelo de informação DICOM define a estrutura e organização das informações 

relacionadas com a comunicação de imagens médicas. Na figura 4 é apresentado um exemplo de 

um possível fluxograma para se obter as imagens médicas no formato DICOM em uma fictícia 

Unidade de Saúde que tenha acesso a equipamentos que gerem e armazenem arquivos neste padrão 

instituído. 

 

Figura 4. Exemplo de Modelo DICOM 

Fonte: Adaptado de Martins (2004). 

Uma IOD (Definição de Objeto de Informação) é um modelo de dados abstrato orientado a 

objeto usado para especificar uma informação a respeito de objetos do mundo real. Ela fornece 

comunicação entre entidades de aplicação com uma visão comum das informações a serem trocadas 

(NEMA, 2008). 

Uma IOD não representa uma instância específica de um objeto do mundo real, mas sim 

uma classe de objetos que compartilham de propriedades comuns. Esta IOD é utilizada geralmente 

para representar uma classe simples do mundo real, neste caso denominada IOD Normalizada. 

Quando essa inclui informações sobre atributos próprios e também de partes de outras entidades do 

mundo real é denominada IOD composta, como mostrado na figura 5. 
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Figura 5. IOD – Estrutura Organizacional. 

Fonte: (MARTINS, 2004). 

IOD composta é uma definição de objeto de informação que representa parte de diferentes 

entidades incluídas em um modelo DICOM do mundo real. Como uma IOD inclui atributos que não 

são inerentes a objetos do mundo real que representa a IOD, mas inerentes a objetos relacionados 

do mundo real (NEMA, 2008). 

Estes objetos relacionados fornecem um contexto completo para troca de informações. 

Quando uma instância de uma IOD composta é comunicada, o contexto inteiro é trocado entre as 

entidades da aplicação. Relacionamento entre instâncias de IOD composta deve ser convertido na 

informação contextual. 

Conforme a Nema (2008), as IODs compostas são organizadas em três seções: descrição, 

modelo entidade-relacionamento (E-R) e tabela de módulos. A primeira contém apenas uma breve 

descrição da IOD; a próxima, o modelo E-R expõem os relacionamentos entre as entidades de 

informação (IE - Information Entities) da IOD; a última, uma tabela com os módulos inclusos na 
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IOD. Abaixo na tabela 1 e na tabela 2 será visto exemplo das seções descrição e tabela de módulos 

com suas principais características. 

Tabela 1. Descrição IOD. 

Entidade 

  

Descrição 

Paciente Contém as características de um paciente. Um paciente é alvo de um ou mais 

estudos.  

 Estudo Contém as características de um ou mais estudos realizados em um paciente. Um 

estudo é uma coleção de uma ou mais séries de imagens médicas. Cada estudo está 

associado com somente um paciente.  

 Série  

 

Contém os atributos usados para agrupar instâncias compostas dentro de conjuntos 

lógicos distintos. Cada série é associada com um e somente um estudo. 

Critérios de agrupamento: 

•  Todas as instâncias compostas dentro de uma série devem ser da 

mesma modalidade; 

•  Todas as instâncias compostas dentro de uma série devem ter as 

informações da série a qual pertence.  

 Equipamento Descreve um dispositivo em particular que produz uma série de instâncias 

compostas. Um dispositivo pode gerar uma ou mais séries dentro de um estudo.  

 Imagem Contém os atributos referentes aos pixels de uma imagem. Uma imagem está 

relacionada com somente uma série dentro de um único estudo.  

 

geralmente  um tipo 3Isto é um exemplo 

Fonte: Adaptado de Rúbio (2003). 
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Tabela 2. Tabela de módulos IOD. 

Módulos  Conteúdo 

Paciente ID Atributos que identificam e descrevem o paciente que é o 

sujeito do estudo diagnóstico.  

 Alvo de um ou mais estudos.  

 

Estudo geral  

 

Informações que identificam e descrevem o estudo em que 

o documento está inserido (exemplo: identificador único 

de estudo, descrição do estudo, data e hora da realização). 

Estudo Paciente  

  

Informações sobre o paciente a data em que o estudo foi 

realizado, como por exemplo, peso, e ocupação.  

 Equipamento Geral  

 

Informações que identificam e descrevem o equipamento 

que produziu a série de imagens (exemplo: fabricante e 

nome da instituição a que pertence o equipamento).  

 
Fonte: Adaptado de Silva (2006). 

2.1.3.3 Classe SOP 

Uma classe SOP é definida pela união de uma IOD e o grupo de serviço DIMSE (do inglês 

DICOM Message Service Element - Composite / Normalized, respectivamente) que permite que 

uma entidade de aplicação invoque uma operação ou notificação por meio de uma rede ou uma de 

uma interface ponto a ponto.  

. A definição da classe SOP contém as regras e semânticas que podem restringir o uso de 

serviços no grupo de serviço DIMSE e/ou nos atributos da IOD (NEMA, 2008). 

A seleção da classe SOP, de acordo com Felipe (2003), é usada por entidades de aplicação 

para estabelecer um conjunto de acordo de capacidades para suportar suas interações. Esta 

negociação é realizada com tempo de associação estabelecida. Uma negociação estendida permite 

entidades de aplicação acordar a opção específica com uma classe SOP. 

De acordo com Nema (2008) são definidos dois tipos de classes SOP, normalizada e 

composta. Classes SOP normalizada são definidas como a união de IOD normalizada e um conjunto 
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de serviços DIMSE-N. Por outro lado classes SOP composta são definidas como a união de IOD 

composta e um conjunto de serviços DIMSE-C.  

 

Figura 6. Relacionamento entre as principais estruturas do modelo de informação DICOM 

Fonte: Adaptado de Proença (2004). 

2.1.3.4 Atributos 

Os atributos de uma IOD descrevem as propriedades de instâncias de objetos do mundo real. 

Atributos relacionados são agrupados em módulos que representam um alto nível da documentação 

semântica. 
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Atributos são codificados como elemento de dados usando regras, o valor de representação 

(VR) e o conceito de multiplicidade de valores. De acordo com Felipe (2003), para definir elementos 

de dados, o valor de representação e o valor de multiplicidade são especificados no dicionário de 

dados. Quando múltiplos módulos contendo o(s) mesmo(s) atributo(s) são incluídos em uma IOD, o 

atributo deve ser codificado somente dentro do elemento de dados com as características a seguir: 

 Nome (Attribute Name): Contém o nome do atributo, o qual é único e humanamente 

legível; 

 Identificador (Attribute Tag): Contém o identificador do atributo, o qual é único e 

geralmente representado por um par de números em representação hexadecimal; 

 Descrição (Attribute Description): Descrição do atributo; 

 Representação de Valor (Value Representation): Funciona como uma idéia de tipo de 

dados para o atributo; 

 Multiplicidade do Valor (Value Multiplicity): Especifica o número de valores que podem 

ser codificados para um atributo; 

 Classificação do Tipo (Type Classification): Tem como objetivo especificar o uso do 

atributo relacionado à classe SOP e com o papel importante na comunicação com o uso 

da SCU (Service Class User) ou SCP (Service Class Provider). Dependendo da situação, 

o atributo é obrigatório e tem que ter um valor, ou é obrigatório com ou sem valor, ou 

ainda é opcional. Ainda existem os tipos 1C, 2C, onde C corresponde à condicional. 

Estes seguem a mesma idéia dos outros, só que é apresentada uma condição na descrição 

do atributo para que estes sejam obrigatórios. 

A seguir na figura 7, será apresentado um exemplo de uma Tag, com o nome de um possível 

paciente:  
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Figura 7. Exemplo Tag paciente 

Fonte: Adaptado de Siau (2003). 

2.1.3.5 Comunicação on-line e serviços de armazenamento 

Para comunicação on-line é utilizado o serviço DIMSE, em relação à troca e armazenamento 

na mídia, faz-se uso do serviço Media Storage Services que permite que uma entidade de aplicação 

DICOM invoque armazenamento na mídia e operações relacionadas (NEMA, 2008). 

Existem basicamente dois conjuntos de elementos de serviços: 

 DIMSE-C: Fornece suporte a operações associadas com classes SOP compostas e 

provém compatibilidade com as versões anteriores do padrão DICOM. 

 DIMSE-N: Provê suporte a operações associadas com classes SOP normalizadas e 

provém um conjunto estendido de operações e notificações orientadas a objeto. 

Conforme Balis (1997), um grupo de serviço DIMSE especifica uma ou mais 

operações/notificações que são aplicadas para uma IOD. Grupos de serviço DIMSE são definidos 

na especificação do SOP (classe Service Object Pair). O grupo de serviço de uma classe SOP é 

selecionado de uma lista fixa de elementos de serviço DICOM. O contexto descrito pela classe de 

serviço é limitado quando da utilização de IODs compostos. Cada elemento de serviço tem um 

significado complexo, por exemplo, STORE, FIND, MOVE. Não há relacionamento assumido entre 

elementos de serviço individuais em uma seqüência quando usamos classe de serviço composto.  

Porém, classes de serviço usando IODs normalizados têm um contexto muito mais amplo, 

tal como funções de gerenciamento. Elas usam elementos de serviço primitivos para operações com 

partes simples da informação: GET, SET, ACTION, etc. A classe de serviço define a relação de 
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uma seqüência de requisições primitivas. Com classes de serviço normalizadas ambas as partes 

seguem o processamento em ambos os lados, usando elementos de serviço para controlá-los. A 

semântica dos elementos de serviço depende da classe de serviço e da classe SOP na qual estão 

sendo usados. 

A conexão para transferência de informações entre duas entidades de aplicação é chamada 

de associação. Para que se possa estabelecer uma associação entre duas entidades de aplicação, 

algumas questões de comunicação devem ser previamente resolvidas. De acordo com o contexto no 

qual a informação será transferida é realizada a negociação. Esse contexto (conhecido como 

contexto de aplicação) é definido no padrão DICOM e ambos os lados devem acordar em agir em 

concordância com essa definição de contexto (NEMA, 2008). 

2.1.3.6 Especificação da classe de serviço 

Uma especificação da classe de serviço define um grupo de uma ou mais classes SOP 

relatada para uma função específica que é para ser assegurada com a comunicação entre entidades 

de aplicação. Uma especificação de classe de serviço também define regras que permitem 

implementações de estados, sendo alguns pré-definidos no nível de conformidade para uma ou mais 

classes SOP. Aplicações podem estar em conformidade com classes SOP seja um usuário de classe 

de serviço (SCU) ou fornecedor de classe de serviço (SCP) (THOMAS, 1998). 

2.1.4  HDF5 

HDF5 (Hierarchical Data Format version 5), desenvolvido e mantido por um grupo de 

trabalho do parque de pesquisa da Illinois University nos Estados Unidos, é um formato de 

arquivos, associado a uma biblioteca de funções e um conjunto de aplicativos, projetado para 

permitir de forma eficiente e independente de plataforma o acesso aos dados em sistemas 

computacionais (BENGER et al., 2002). 

Algumas das características que tornam o uso do HDF5 interessante são: 

 Indicado para Sistemas de Informações que gerem um grande volume de dados, 

podendo assim, impactar no seu desempenho; 

 Um simples, mais compreensivo modelo de dados que inclui somente duas 

estruturas básicas, groups e datasets;  
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 Uma biblioteca e uma API, com suporte a I/O paralelo, threads, e outros 

requisitos impostos para sistemas de aplicações modernas (HDF GROUP, 2008). 

Arquivos HDF5 são organizados de forma hierárquica, com suas estruturas, como o HDF5 

group que é uma estrutura de grupo que pode conter zero ou mais instâncias de groups ou datasets e 

compostos pelo cabeçalho, que contém o nome do group, a lista de atributos e uma tabela de 

símbolos, que é uma listagem dos objetos HDF5, pertencentes ao group. 

HDF5 dataset é um array multidimensional de elementos de dados, sendo este array uma 

coleção de itens de dados ordenados de tipos idênticos, sendo distinguidos pelos seus índices e que 

possui descrições dos metadados e outros atributos.  

Os metadados compostos por dataspace, datatypes, lista de atributos, opções especiais de 

armazenamento, que define como o array está organizado e armazenado no arquivo, e 

semelhantemente ao group, possui também suporte a metadados (CHERVENAK et al., 2008). O 

dataset é armazenado no arquivo em duas partes, um cabeçalho e um array de dados. O cabeçalho 

contém informações que são necessárias para interpretar a parte do array do dataset, bem como 

metadados (ou ponteiros para metadados), que descreve ou referencia o dataset (HDF GROUP, 

2008). 

A figura 8 fornece um exemplo da estrutura de arquivo HDF5 e demonstra os principais 

conceitos do seu modelo de dados. Cada objeto HDF5 pode ter associado a ele um metadado 

armazenado no arquivo na forma de um simples atributo (par nome=valor), por exemplo, “valor” 

pode ser um ponteiro para outro objeto HDF5 armazenado no arquivo, o que permite desta forma 

compartilhar os atributos que tem problema de tamanho. Esta é uma característica significativa para 

o gerenciamento, entendimento, e reuso de dados científicos (HDF GROUP, 2008).  
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Figura 8. Exemplo de Estrutura de arquivo  

Fonte: Adaptado de (HDF GROUP, 2008).  

Ainda de acordo com a figura acima é possível observar alguns dos principais conceitos do 

modelo de dados HDF5. O arquivo contém dois groups, “A” e “B”. O group “B” é membro do 

group “A”. Ambos os groups são membros do group root, “/”, que serve como entrada para o 

arquivo na estrutura básica. O group root é membro do group “B”. O dataset “B” é membro dos 

groups “A” e “B”. Os datasets “A” e “B" compartilham o mesmo datatype “B” que é armazenado 

no arquivo abaixo do group “B”. O atributo do dataset “A” aponta para outro dataset, “C”, que 

pode ser usado como metadado de “A”. 

A biblioteca HDF5 incorpora uma Camada Virtual de Arquivos (VLF – Virtual File Layer), 

que permite aplicações especificarem a forma de armazenamento que será utilizada, como rede, 

memória, ou sistema de arquivos remotos. Adicionalmente possibilita especificar diferentes 

sistemas de arquivos na mesma máquina, ou propostas especiais de mecanismos de I/O como 

streaming, MPI, e buffered. Com estas alternativas em nível de I/O esta API de baixo nível para 

acesso a dados permite que gerenciadores sejam implementados para diferentes formas de 

armazenamento, podendo ainda ser acrescentados novos drivers de I/O ao VLF, quando necessário 

(HDF GROUP, 2008), como apresentado na figura 9.  
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Figura 9. Camada Virtual de Arquivos  

Fonte: Adaptado de (HDF GROUP, 2008). 

2.1.4.1 Organização e Modelo de Dados 

Como mencionado anteriormente arquivos HDF5 são organizados em uma estrutura 

hierárquica, com duas estruturas primárias: groups e datasets. HDF5 group é uma estrutura de 

grupo que pode conter zero ou mais instâncias de groups ou datasets, com suporte a metadados. 

HDF dataset é um array multidimensional de elementos de dados, semelhantemente ao group 

possui também suporte a metadados. 

Segundo HDF Group (2008), trabalhar com groups e seus membros é similar ao Sistema de 

Arquivos do Sistema Operacional UNIX. Como neste Sistema Operacional, objetos em um arquivo 

HDF5, são freqüentemente descritos por seu nome do caminho absoluto. 

Um group ou dataset HDF5 pode ter associado a eles uma lista de atributos. Atributo HDF5 

é uma estrutura definida pelo usuário, que fornece informações extras sobre os objetos HDF5, estes 

atributos descrevem o dado representado. Como no formato HDF5 cada group, datatype ou dataset 

pode possuir ou não atributos, caso eles existam são nomeados e possuem valor (HDF GROUP, 

2008). 

Conforme HDF Group (2008), um group HDF5 é uma estrutura que contém zero ou mais 

objetos (groups ou datasets), sendo composto por duas partes: 

 Um cabeçalho, que contém o nome do group e a lista de atributos; e 
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 Uma tabela de símbolos, que é uma listagem dos objetos HDF5, pertencentes ao 

group. 

Dataset é um array multidimensional de elementos de dados, com metadados. O array é uma 

coleção de itens de dados ordenados de tipos idênticos, sendo distinguidos através de seus índices. 

Os metadados compostos por dataspace, datatypes, lista de atributos, opções especiais de 

armazenamento, ou seja, como o array é organizado e armazenado no arquivo. (CHERVENAK, et 

al. 2008).  

O dataset é armazenado em um arquivo em duas partes, um cabeçalho e um array de dados. 

O cabeçalho contém informações que são necessárias para interpretar a parte do array do dataset, 

bem como metadados (ou ponteiros para metadados), que descreve ou referencia o dataset 

(THAKUR, CHOUDHARY e RAMANUJAM, 1996). 

O cabeçalho é composto das seguintes informações sobre os dados armazenados conforme 

Kondoh et al.(1996): 

 Um nome, que é uma seqüência de caracteres alfanuméricos ASCII cujo propósito é 

identificá-lo; 

 Um datatype, que, armazena informações do tipo dos dados que estão sendo 

armazenados, podendo ser atomic ou compound; 

o Tipos de dados atomic pertencem a uma classe específica e possuem 

propriedades como tamanho, ordem, precisão e offset. As classes de dados 

incluem os tipos integer, float, string, bit field e opaque; 

o Tipos de dados compound são formados por vários tipos de dados atomic ou 

outros tipos compound. 

 Um dataspace, que descreve a dimensionalidade do conjunto de dados. As 

dimensões do conjunto podem ser fixas ou ilimitadas. Um dataspace também pode 

descrever várias seções do conjunto de dados, permitindo a realização de operações 

de acesso parcial aos dados. 
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O Datatype permite realizar a interpretação dos elementos de dados, sendo parte permanente 

da definição do dataset. Com o uso do HDF5 é possível definir diferentes datatypes, de acordo com 

Mahammad, Dhar e Ramakrishnan (2002), sendo estes pertencentes a duas categorias: 

 Atomic; e 

 Compound.  

Datatypes atomic podem ser também system-specific, ou native, e todos os datatypes podem ser 

named:  

 Datatypes atomic são datatypes cujos tipos não podem ser decompostos, como 

inteiros e floats;  

 Datatypes native são instâncias system-specific de datatype atomic;  

 Datatypes compound são criados a partir de datatypes atomic; 

 Datayptes Named são datatypes atomic ou compound que foram nomeados para 

serem compartilhados através dos datasets.  

Propriedade do tipo inteiro inclui tamanho, ordem (endian-ness), e signed-ness 

(signed/unsigned).  

Propriedade do tipo float inclui tamanho, localização do expoente e mantissa, e a 

localização do bit do sinal. 

Os datatypes que são suportados na versão corrente são: 

 Datatypes inteiros: 8-bit, 16-bit, 32-bit, e 64-bit inteiros nos formatos little e big-

endian; 

 Número ponto flutuante: IEEE 32-bit e 64-bit números ponto flutuante nos formatos 

little e big-endian; 

 Referência; e 

 Strings. 
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Um dataspace dataset descreve a dimensionalidade do dataset. A dimensão pode ser fixa, 

ou ilimitada, permitindo neste caso que ela possa ser estendida.  

As propriedades do dataspace consistem do número de dimensões do array de dados, o 

atual tamanho das dimensões e o tamanho máximo das dimensões do array.  

Para um dataset de dimensão fixa, o tamanho atual é o mesmo que o máximo tamanho da 

dimensão. Quando uma dimensão é ilimitada, o tamanho máximo é o conjunto dos valores 

H5P_UNLIMITED. 

Um dataspace pode também descrever partes de um dataset, permitindo operações parciais 

de I/O nas seleções. Seleção é suportada pela interface dataspace H5S (funções para criar e 

manipular os dataspaces). Fornecendo uma dimensão n do dataset, existem atualmente quatro 

maneiras de realizar seleções parciais: 

 Seleciona n dimensão lógica hyperslab (porções de dataset);  

 Seleciona um hyperslab não contínuo de elementos ou blocos de elementos (hyperslab), que 

são espaçados igualmente; 

 Seleciona uma união de hyperslabs; e 

 Seleciona uma lista de ponteiros independentes. 

 Nas operações de I/O devem ser consideradas as funções de transferências de dados raw 

sendo necessários dois argumentos no dataspace:  

 Uma descreve o dataspace da aplicação na memória ou um subconjunto dela; e   

 O outro descreve o arquivo do dataspace ou parte dele. 

O formato HDF5 permite armazenar dados de uma forma variada. O formato do layout de 

armazenamento padrão é contínuo, significando que os dados são armazenados de forma similar a 

organizada na memória. Duas outras formas de layout de armazenamento são permitidas para 

HDF5:  

 Compact; e  



 

 

33 

33 

 Chunked. 

Armazenamento compact é usado quando a importância dos dados é pequena e pode ser 

armazenado diretamente no cabeçalho do objeto (esta forma de armazenamento não é suportada 

nesta versão). 

Armazenamento chunked envolve a divisão do dataset em tamanhos iguais “chunks” que 

são armazenados separadamente. Dividir possui três benefícios importantes: 

 Possibilita obter um bom desempenho quando no acesso de subconjunto de datasets; 

 Ele possibilita comprimir grandes datasets e ainda obter um bom desempenho quando 

acessa um subconjunto de dataset; e 

 Possibilitam estender eficientemente as dimensões do dataset em uma direção. 

Atributos HDF5 são pequenos datasets nomeados que são atachados aos datasets primários, 

groups, ou datatypes named. Estes atributos podem ser usados para descrever a natureza e/ou a 

intenção de utilizar um dataset ou group. Um atributo possui duas partes:  

 Nome; e 

 Valor: que contém uma ou mais entradas de dados do mesmo datatype.  

O atributo API H5A é usado para ler ou escrever informação do atributo. Em relação ao 

acesso, os atributos podem ser identificados pelo seu nome ou pelo valor de seu índice. O uso do 

valor do índice possibilita a interação de todos os atributos com o objeto dado. 

O formato HDF5 e a biblioteca de I/O são projetados com a intenção de que os atributos 

sejam pequenos datasets. Eles são sempre armazenados no cabeçalho do objeto aos quais estejam 

vinculados. Em função disso, não é aconselhável o armazenamento de grandes datasets como 

atributos. Como “grande” não é definido na biblioteca, dependerá da interpretação do usuário. 

(Grandes datasets com metadados podem ser armazenados em um dataset suplementar em um 

group com o dataset primário). 
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2.1.4.2 A API (Applications Programming Interface) HDF5 

A API HDF5 é implementada somente na linguagem C. A API fornece rotinas para criar, 

escrever, ler objetos HDF5, juntamente com seus atributos. 

Todas as rotinas C na biblioteca HDF5 começam com o prefixo H5*, onde * é uma letra que 

indica o objeto sobre a qual a operação será realizada, como abaixo: 

 H5F: Rotinas de manipulação de arquivos, por ex. H5Fopen, que abre um arquivo HDF5; 

 H5G: Funções de group, para criar e operar groups de objetos, como H5Gset, que seta o 

grupo de trabalho para um group específico; 

 H5T: Funções de tipo de dados, para criar e operar tipos de dados simples ou compostos, 

que serão utilizados como elementos em um array de dados, ex. H5Tcopy, que realiza uma 

cópia de um tipo de dados existente; 

 H5S: Funções dataspace, para criar e manipular o dataspace em que os elementos de dados 

do array são armazenados. Ex: H5Screate_simple, para criar um simples dataspace; 

 H5D: Funções dataset, para manipular os dados nos datasets e determinar como os mesmos 

serão armazenados no arquivo. Ex: H5Dread, que lê todo ou parte do dataset; 

 H5P: Funções para listar propriedades, para manipulação de objetos, criação e acesso de 

suas propriedades. Ex: H5Pset_chunk, que fixa o número de dimensões e o tamanho de uma 

parte; 

 H5A: Rotinas para acesso e manipulação de atributos. Ex: H5Aget_name, retorna o nome de 

um atributo; 

 H5Z: Rotina de registro de compressão. Ex: H5Zregister, que registra uma nova compressão 

e descompressão, funções para utilizar com bibliotecas HDF5; 

 H5E: Rotinas para manipulação de erros. Ex: H5Eprint, que imprime o erro corrente da 

pilha; 

 H5R: Rotinas de referência. Ex: H5Rcreate, que cria uma referência; 
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 H5I: Rotinas de identificação. Ex: H5Iget_type, retorna o tipo de um objeto. 

Existe um número de definições e declarações que devem ser incluídos em um programa 

HDF5, estas estão contidas em diferentes arquivos include. O principal arquivo include é o hdf5.h, 

este arquivo inclui todos os outros arquivos que um programa HDF5 poderá necessitar, e sempre 

deve ser incluído em qualquer programa que utiliza biblioteca HDF5. 

Os modelos de programação permitem a manipulação computacional dos objetos do modelo 

abstrato de dados, com isto é possível criar programas e realizar algumas operações básicas sobre os 

arquivos HDF5, sendo as principais operações: 

 Criar um arquivo; 

 Criar e inicializar um dataset; 

 Descartar objetos quando não são mais necessários; 

 Escrever um dataset em um novo arquivo; 

 Obter informações sobre um dataset; 

 Ler uma porção de um dataset; 

 Criar e escrever tipos de dados compound; 

 Criar e escrever datasets extensíveis; 

 Criar e popular groups; 

 Trabalhar com atributos. 

No código abaixo serão realizadas operações para criar e fechar arquivos HDF5. É realizado 

primeiramente um teste para verificar se o arquivo existe, para isto usa-se se o flag 

H5ACC_TRUNC, possibilitando assim sobrescrever o mesmo, caso não exista é criado. 
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hid_t file; /* identificador */ 

 

/* 

Cria um novo arquivo utilizando o flag H5ACC_TRUNC, propriedades e acesso 

padrão. 

Finaliza fechando o arquivo. 

*/ 

 

file = H5Fcreate(FILE, H5ACC_TRUNC, H5P_DEFAULT, H5P_DEFAULT); 

status = H5Fclose(file); 

Figura 10. Criação de arquivos HDF5 

O terceiro e quarto parâmetros do H5Dwrite no exemplo acima descreve o dataspace na 

memória e no arquivo respectivamente. Os valores são setados para o valor H5S_ALL para indicar 

que o dataset inteiro foi escrito.  

Para realizar a leitura de um dataset, é semelhante à escrita. No exemplo anterior para 

realizar a leitura do dataset inteiro, poderiam ser usados os mesmo parâmetros, apenas é substituída 

a função H5Dwrite por H5Dread. 

2.2 SGBD 

Um Sistema de Gerência de Bancos de Dados (SGBD) possibilita o gerenciamento de 

grandes volumes de dados, propicia a persistência em memória física e garante o acesso de 

múltiplos usuários de maneira eficiente e segura. Os SGBDs normalmente implementam um 

determinado modelo de dados, que define tanto uma estrutura de representação para os dados como 

também o formalismo de manipulação, o que possibilita ser utilizado em variadas aplicações com 

administrações empresariais ou corporativas (SILBERSCHATZ, KORTH e SUDARSH, 1999). 

2.2.1  PostgreSQL 

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional (SGBDOR),  

baseado no POSTGRESVersão 4.2 desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Computação da 

Universidade da Califórnia em Berkeley. Este SGBD apresentou conceitos inovadores, que somente 

se tornaram disponíveis muito mais tarde em alguns sistemas de banco de dados comerciais. 
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O PostgreSQL descende do código fonte aberto deste código original de Berkeley. Suporta 

grande parte do padrão SQL:2003, além de serem oferecidas muitas funcionalidades modernas, 

como: 

• comandos complexos; 

• chaves estrangeiras; 

• gatilhos; 

• visões; 

• integridade transacional; e 

• controle de simultaneidade multiversão. 

Adicionalmente, o PostgreSQL pode ser estendido pelo usuário, o que permite a utilização 

de muitas maneiras como, por exemplo, adicionando novos: 

• tipos de dado; 

• funções; 

• operadores; 

• funções de agregação; 

• métodos de índice; e 

• linguagens procedurais. 

Devido à sua licença liberal, o PostgreSQL pode ser utilizado, modificado e distribuído por 

qualquer pessoa para qualquer finalidade, seja privada, comercial ou acadêmica, livre de encargos 

(POSTGRESQL, 2008). 
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3  AMBIENTES DISTRIBUÍDOS 

Neste capítulo serão abordadas as tecnologias relacionadas à Ambientes Distribuídos que 

serviram como base para a realização da presente Dissertação, tais como Arquivos Distribuídos, 

Cluster, NFS, dentre outros. 

3.1 Arquivos distribuídos 

O sistema de arquivos segundo Galli (1999) é uma parte de suma importância dos sistemas 

operacionais, pois com eles é fornecida uma visão abstrata dos dados persistentes (também 

denominado de armazenamento secundário), além desta funcionalidade cabe ainda a 

responsabilidade pelo serviço de nomes, acesso a arquivos e de sua organização geral.  

Um Sistema de Arquivos Distribuídos (SAD) tem o objetivo de fornecer os mesmos serviços 

e recursos de um sistema de arquivos convencional, ao menos na ótica dos clientes que os utiliza, 

com a diferença que este pode ser acessado de qualquer máquina dentro de uma rede (acesso 

remoto).  

Em alguns SADs, são implementadas algumas transparências para os usuários, que não 

precisam saber que estão trabalhando com um sistema de arquivos de um determinado tipo ou 

natureza. Segundo Galli (1999) essas transparências são:  

 Nome: não deve ser indicado ou conter indícios da localização do recurso a ser 

utilizado; 

 Localização: O usuário não necessita informar onde o recurso (um arquivo, por 

exemplo) se encontra fisicamente para conseguir localizá-lo;  

 Acesso: O usuário não deve perceber se o arquivo que está sendo utilizado encontra-

se localmente ou remotamente. Essa é a técnica utilizada no sistema de arquivos 

virtual (VFS) do Linux; 

 Replicação: Os recursos do SAD podem ter réplicas armazenadas em locais 

distintos. O usuário não pode notar a existência de várias cópias do mesmo arquivo. 

Sendo apresentado para ele somente uma, a escolhida pelo SAD;  

 Concorrência ou Paralelismo: Vários usuários conseguem ter acesso ao mesmo 

recurso (arquivo) de forma simultânea, sem afetar esses usuários nem outros; e 
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 Falha: O SAD deve garantir que o acesso aos arquivos seja de forma ininterrupta e 

sem a ocorrência de falhas, sem a necessidade de o usuário saber como isso é tratado.  

Geralmente, as características citadas acima são as indicadas num sistema de arquivos, o que 

incentiva sua pesquisa, com a finalidade de ajudar a melhorar o desempenho das aplicações que 

necessitam de acesso concorrente a arquivos, assim como daquelas que devem ser imunes a falhas 

ou que necessitem acessar recursos que estão localizados remotamente, entre outras. 

Adicionalmente, a velocidade de acesso a arquivos não cresce proporcionalmente se 

comparado com o crescimento de velocidade dos processadores ou a velocidade de acesso a 

memória, tornando o sistema de arquivos de uma forma em geral um gargalo para as aplicações. 

3.1.1  Serviços 

Alguns dos principais serviços fornecidos pelos sistemas de arquivos distribuídos, conforme 

se pode encontrar em Galli (1999) serão descritos a seguir. 

3.1.1.1 Nomes 

Segundo Tanenbaum e Steen (2007), o serviço de nomes tem como finalidade indicar onde 

um determinado arquivo está localizado informando o seu nome ou caminho. Caso a localização do 

arquivo esteja armazenada no seu nome então esse serviço de nomes não provê transparência de 

localização. Para que se tenha transparência, o nome ou caminho de um arquivo não deve ter 

indícios de onde ele está fisicamente localizado. Caso esse arquivo seja movido para outra 

localização, ou que possua várias cópias, o seu nome ou caminho não precisará ser modificado.  

Para que isso seja possível, o serviço precisa fornecer resolução por nomes, ou resolução por 

localização, ou ambos. A resolução por nomes realiza o mapeamento de nomes de arquivos legíveis 

humanamente, normalmente strings, para nomes de arquivos legíveis por computadores, que 

normalmente são números, de forma que sejam facilmente compreendidos pelas máquinas.  

Resolução por localização mapeia nomes globais para uma localização específica. Caso a 

transparência por nome e por localização estiverem sendo utilizadas, pode se tornar muito difícil a 

realização de um roteamento para determinar a localização de um nome específico. Neste caso pode 

ser necessário pensar em soluções com servidores centralizados ou distribuídos. Os centralizados 

podem tornar-se um gargalo, enquanto os distribuídos necessitam da utilização de alguma técnica 
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de descentralização. Por exemplo, cada servidor assume a responsabilidade por um determinado 

subconjunto de arquivos, ou cada um pela resolução da localização de determinados tipos de 

arquivos, etc. 

3.1.1.2 Arquivos 

É de responsabilidade do serviço de arquivos fornecerem operações sobre os recursos 

(arquivos) que compõe o sistema. O armazenamento dos arquivos pode ser realizado de formas 

distintas, levando em conta seu tipo e sua utilidade. Como exemplo, arquivos pertencentes a um 

banco de dados podem ter seu armazenamento em forma de registros. Arquivos utilizados em 

aplicações multimídia normalmente são armazenados em formato contínuo no disco, com a 

finalidade de obter uma melhorar leitura, etc.  

O serviço de arquivos distribuído tem como responsabilidade também as propriedades dos 

arquivos, as quais não são armazenadas nos mesmos, tais como a data de criação, data de alteração, 

tamanho, dono do arquivo, permissões de leitura, escrita e execução, além de outras informações 

relevantes a respeito do mesmo.  

Adicionalmente esse serviço cuida também para manter a integridade das operações 

realizadas nos arquivos. Como por exemplo, quando uma aplicação realiza uma alteração em algum 

arquivo, as demais aplicações que estiverem realizando acesso a ele devem perceber que houve 

modificação no menor tempo possível.  

Podem ser realizados dois tipos de implementação para um serviço de arquivos: acesso 

remoto e cópia remota, que podem ser com ou sem estado. No acesso remoto, o cliente não possui 

um espaço para manter os arquivos que estiver usando, e todas as operações realizadas com estes 

arquivos serão sempre através da rede. Dessa forma existe uma dependência direta da velocidade da 

rede, o que pode tornar o sistema muito lento.  

No que tange à cópia remota, o cliente recebe uma cópia do arquivo e, posteriormente 

quando as operações forem finalizadas ele o devolve com as alterações para o servidor. Isso tem 

validade somente nos casos em que o cliente possuir espaço suficiente para armazenar o arquivo. A 

velocidade da rede somente influenciará no período de transmissões do arquivo, e a implementação 

é muito eficiente caso o arquivo seja totalmente alterado. Mas caso o cliente se interessar somente 

por uma determinada parte do arquivo, recursos estarão sendo consumidos desnecessariamente. Em 
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decorrência disso existe uma variante dessa implementação onde somente os blocos necessários são 

enviados para o cliente, chamada de cache de bloco.  

Existe a possibilidade também que esse serviço trabalhe com replicação de arquivos, o que 

facilita desta forma o acesso concorrente, propicia assim mais velocidade para as aplicações dos 

clientes, e ajuda na disponibilização dos arquivos, caso ocorra algum problema com um servidor ou 

até mesmo que ele fique fora do ar (COULOURIS; DOLLIMORE; KINDBERG, 2007). 

3.1.1.3 Diretórios 

O serviço de diretórios segundo Galli (1999) tem como objetivo manter a organização dos 

arquivos armazenados no sistema. Com a utilização de uma interface que permite que os usuários 

consigam arranjar seus arquivos num formato hierárquico com uma estrutura composta de diretórios 

e subdiretórios, sendo que um subdiretório pode ter um único pai.  

O serviço deve manter uma lista com os diretórios ativos, juntamente com seus respectivos 

arquivos. Ele necessita ter a capacidade de identificar e remover arquivos que não estejam em 

diretório algum, como por exemplo, quando um diretório é removido e todos os subdiretórios e seus 

respectivos arquivos ficam sem pai.  

Quando o esquema de diretórios permitirem múltiplos pais, então essa tarefa é mais 

complexa, pois os arquivos ou subdiretórios ainda podem estar sendo referenciados por outros 

diretórios ou recursos. Como solução para este problema, é utilizada um contador de referências 

para arquivos e diretórios. Caso este contador estiver zerado significa que o arquivo ou diretório não 

possui mais nenhum outro recurso apontando para ele, assim possibilita a sua remoção. É 

importante salientar que os links simbólicos não influenciam neste contador.  

As principais operações nos diretórios fornecidas pelos serviços de diretórios são criação, 

remoção, alteração, listagem, alteração de permissões, etc. Além destas operações citadas, esse 

serviço também influencia no gerenciamento de arquivos, em operações de criação, remoção, 

renomeação, busca, duplicação, entre outras.  
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3.1.1.4 Características  

Uma das principais questões a ser respondida em relação à utilização de SADs, é qual 

sistema de arquivos deve ser utilizado em sistema distribuído. A fim de responder esta questão, 

deve-se buscar saber primeiramente quais aplicações serão executadas nesse sistema, e a partir disto 

tentar descobrir o que é mais relevante para o sistema, tais como, tolerância a falhas, acesso 

concorrente, etc. A seguir serão comentados algumas dessas características. 

Em relação à tolerância a falhas, mesmo que um servidor caia ou fique fora do ar ou da rede, 

o sistema de arquivos deve manter as informações e ficar disponível de forma total ou parcialmente. 

Além disso, os usuários não necessitam saber como isso foi implementado e nem como funciona. 

Para isso ser possível torna-se necessário a implementação de transparência a falhas 

(TANENBAUM; STEEN, 2007).  

A concorrência segundo Coulouris, Dollimore e Kindberg (2007), se caracteriza quando 

usuários podem acessar vários arquivos, ou os mesmos arquivos de forma simultânea, sem sofrer 

danos, perda de desempenho ou outras restrições. Estes acessos devem ser realizados sem que o 

usuário necessite saber como é realizado pelos servidores. Dessa forma, salienta-se que a 

transparência de concorrência e de paralelismo é uma importante característica dos Arquivos 

Distribuídos. 

O problema principal na solução deste tipo de implementação é em relação à sincronização 

dos arquivos, incluindo leitura e escrita concorrente. Implementar a leitura concorrente pode ser 

realizada de forma fácil, caso não exista a necessidade de escrita concorrente. Quando um arquivo 

estiver sendo realizada uma operação de leitura, não poderá ser aplicada uma operação de escrita.  

À escrita concorrente apresenta uma complexidade maior, pois quando um cliente escreve 

num arquivo, todos os seus leitores devem ser notificados sobre esta alteração, e todos seus 

escritores precisam tomar cuidado para não escreverem em cima das modificações realizadas por 

outros clientes. Neste caso a última alteração é a que apresenta validade, ou os escritores discutem 

entre si para tentarem fazer uma agregação das alterações.  

Em um ambiente distribuído, o problema é agravado, porque além da necessidade de se 

preocupar com operações de leitura e escrita de forma concorrente, é necessária que a carga seja 



 

 

43 

43 

distribuída entre os vários servidores e mantida a sincronização quando ocorrer alguma operação de 

escrita, da forma mais rápida (ou mais coerente) possível, mantendo assim os dados consistentes.  

Caso um sistema de arquivos tenha suporte à replicação, a confiança e a eficiência do 

serviço de arquivos são aumentadas de forma significativa. Eficiência em relação a tempo de 

resposta, carga do servidor e tráfego de rede, conceitos que podem ser verificados em Couloris, 

Dollimore e Kindberg (2007). Adicionalmente, se um servidor sair do ar, o serviço de arquivos 

ainda pode manter suas obrigações.  

Desta maneira a replicação de arquivos provém tolerância a falhas, uma vez que o usuário 

não consegue perceber que o servidor o qual estava conectado caiu e que outro (ou outros) entrou 

no seu lugar para fornecer o arquivo que ele estava utilizando. Assim é interessante que o sistema 

também ofereça transparência de replicação, pois não é necessário o usuário saber como o sistema 

trata da replicação deste arquivo.  

O maior problema da replicação de arquivos de um SAD é que sua implementação pode ser 

altamente complexa, pois é necessário manter ao mesmo tempo a sincronização e coerência dos 

dados. Para resolver esse tipo de problema podem ser utilizadas tanto soluções centralizadas quanto 

distribuídas.  

Em relação à solução centralizada consiste de um único servidor que é responsável pelas 

requisições dos clientes através de handles. Com estes handles, os clientes fazem acesso direto aos 

arquivos através de servidores secundários. Caso o servidor primário caia, nenhum outro cliente 

conseguirá abrir outro handle, mas os que estavam abertos permanecem acessando os seus arquivos 

normalmente.  

Na replicação distribuída, a implementação pode ser de duas maneiras: a primeira utiliza 

comunicação em grupo, que consiste no envio de um broadcast para os demais servidores com o 

objetivo de informar da ocorrência de alteração por algum dos servidores. Estes por sua vez podem 

realizar alterações nesse arquivo imediatamente ou somente quando for utilizá-lo; A segunda 

maneira pode ser utilizada votação e números de versão. Para isso quando um cliente pedir 

permissão para modificar um arquivo, os servidores realizarão uma votação entre eles pra saber 

dentre eles qual possui a versão mais recente, sendo este o servidor padrão do arquivo, e seu 

número de versão será incrementada (TANENBAUM; STEEN, 2007).  
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A seguir será visto de forma resumida dois sistemas de arquivos distribuídos que poderão 

ser utilizados no ambiente de testes. 

3.1.1.5 Network File System (NFS) 

 

O NFS é um sistema de arquivos distribuído que teve o seu desenvolvimento inicial 

realizada pela Sun, consiste de um dos sistemas mais utilizados em sistemas Unix (SOLTIS et al.,  

KON, 1996). Em meados dos anos 80 a Sun tornou público esse protocolo. Assim possibilitou que 

outras empresas e desenvolvedores fossem capaz de criar servidores e clientes NFS. Atualmente 

pode se encontrar implementações que utilizam esse sistema distribuído, tanto para cliente quanto 

para servidor, inclusive para sistemas operacionais diversos, como o Windows. 

São realizadas chamadas RPC (Chamada de Procedimento Remota) nos servidores NFS para 

possibilitar acesso a arquivos remotos. Não armazenando o estado das transações efetivadas, 

fazendo com que nenhuma informação já enviada seja perdida no caso de queda do servidor, além 

de proporcionar agilidade na sua recuperação.  

Sem o estado armazenado, não é possível os servidores controlar acesso concorrente aos 

seus arquivos e tão pouco garantir a consistência dos mesmos. Como exemplo, os clientes podem 

possuir várias cópias, do mesmo arquivo ou diretório em cada um de seus caches. 

Quando ocorre uma alteração de um arquivo por um cliente, os demais somente perceberão 

essa alteração após seis segundos, caso esse arquivo seja criado ou removido, apenas após sessenta 

segundos. Adicionalmente ao fato de não manter estado, o NFS não consegue gerenciar bloqueios e 

nem transações atômicas podem ser realizadas. 

No ponto de vista de seus usuários, o NFS possui localização de forma transparente, porque 

a configuração do servidor está no arquivo /tec/fstab ou configurado no automounter, assim o 

cliente não perceberá a diferença se a máquina que fornece seus arquivos alterar, desde que estes se 

mantenham disponíveis. 

Em relação ao desempenho do NFS não é tão boa se comparado com outros servidores de 

arquivos distribuídos. De forma geral isso é ocasionado pela falta de um esquema de cache no lado 

do cliente, o que faz com que as transações entre cliente e servidor excessivas, ocasionem um 

grande tráfego na rede. 
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Como forma de resolver este problema, mecanismos foram adicionados visando o aumento 

de performance do NFS. Como o aumento do tamanho dos pacotes UDP para 9kbytes, desta 

maneira permitiu-se que um bloco de 8kbytes possa ser enviado em só pacote em uma chamada 

RPC, também foi incluído um cache no lado do servidor para realizar operações de leitura e no lado 

do cliente que irá manter um cache de dados do arquivo, bem como de seus atributos. 

Após a implementação desses mecanismos, o NSF pode ser comparado a sistemas de 

arquivos locais (com pouco tráfego de dados, ou cerca de 50 clientes), em relação à performance. 

Esse sistema de arquivo distribuído teria um melhor desempenho caso fosse guardado o estado das 

transações, mas isso acabaria com a simplicidade de reabilitação após ocorrer uma queda do 

servidor. 

O NFS pode ser usado em uma rede que não faz uso de forma intensa de disco, porque as 

transações entre cliente e servidor consumem muitos recursos da rede. E uma das melhores 

características que esse sistema possui é a sua transparência do sistema de arquivos para o cliente 

final, que trabalham com estes arquivos, sem ao menos saber que se trata de arquivos remotos, desta 

maneira possibilita que este sistema de arquivos distribuído seja um dos mais utilizado atualmente. 

3.1.1.6 Parallel Virtual File System (PVFS) 

Os clusters de PCs estão se popularizando cada vez mais na utilização de aplicações 

paralelas. Com isto, tem aumentado a demanda por software para esse tipo de plataforma. 

Atualmente se pode encontrar todo tipo de software para o ambiente de computação paralela, como 

sistemas operacionais confiáveis, sistemas de armazenamento de dados local, e sistemas de envio de 

mensagens. Mas ainda existe uma área que necessita de avanços, que é a de sistemas de I/O 

paralelo.  

Segundo Haddad (2008) o Parallel Virtual File System é um sistema de arquivos distribuído 

desenvolvido com a finalidade de fornecer alta performance e escalabilidade paralela para clusters 

de PCs linux.  

O PVFS foi concebido com o intuito de proporcionar uma opção para o uso em larga escala 

de clusters, tendo foco no acesso a grandes conjuntos de dados (CARNS et al., 2008). É composto 

de um processo servidor e uma biblioteca cliente, sendo aconselhável que o código seja construído 
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na camada de aplicação. A biblioteca cliente possibilita um acesso de alto desempenho através da 

Message-Passing Interface (MPI). 

As principais características que o PVFS promete oferecer são:  

 Um espaço de nomes consistente para todo o cluster;  

 Acesso transparente para programas e aplicações já existentes, sem a necessidade de 

recompilação; 

 Distribuição física de dados em múltiplos discos e múltiplos nós; e 

 Alta performance de acesso em modo usuário.  

Para que um sistema de arquivos paralelo possa ser utilizado facilmente, ele deve prover um 

espaço de nomes único em todo o cluster, desta forma permite realizar acesso com o uso dos 

utilitários mais comuns. Com o objetivo de proporcionar alta performance de acesso aos clientes do 

cluster, são distribuídos entre os nós que o compõe os dados armazenados no PVFS, com o uso de 

distintos algoritmos de distribuição, denominando cada um desses nós de I/O node.  

Após a separação dos dados em diversos nós, as aplicações terão mais opções em caminhos 

para encontrá-los, por meio dos discos onde esses dados estão armazenados e pela rede. Como 

resultado ocorre um aumento em potencial do total da banda para múltiplos clientes e a eliminação 

do gargalo de I/O.  

A utilização de mecanismos tradicionais de chamadas de sistema para acessar arquivos pode 

ser conveniente, mas pode causar um overhead em excesso ao kernel. Com a finalidade de amenizar 

isto o PVFS possibilita acesso aos arquivos utilizando uma API nativa. Para isso faz uso de 

operações existente em bibliotecas UNIX como a ROMIO e a MPI-IO que acessam diretamente os 

servidores PVFS, sem a necessidade de acessar o kernel local, o que permite assim ser utilizadas 

pelas aplicações ou por outras bibliotecas para acesso de alta velocidade ao PVFS.  

O PVFS é um sistema de arquivos distribuído e paralelo que tem como finalidade a 

diminuição do gargalo provocado pelo tráfego de dados, sendo estes através da rede ou pela 

velocidade do armazenamento físico. Este sistema de arquivos ainda possui alguns problemas, 

principalmente em relação à segurança no acesso aos dados, uma vez que se o cliente sabe onde os 

dados se encontram, é só realizar uma solicitação aos nós que estes retornarão, sem a preocupação 

com validação de permissão de acesso. O responsável pela permissão é o servidor de metadados, 
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que não possui nada sofisticado em relação às permissões. Outro problema que o PVFS possui é 

que caso o servidor de metadados cair somente os arquivos que já estão abertos poderão ser 

acessados, até estes serem fechados. Os demais arquivos não poderão ser acessados. Ainda o 

servidor de metadados pode representar um gargalo no sistema, porque ele é único.  

O PVFS é um SAD que ainda está no início de desenvolvimento, já apresentando resultados 

satisfatórios, apesar de apresentar alguns problemas. Indicado para utilização em aplicações 

paralelas, confiáveis, em ambiente de testes ou numa rede privada e fechada. 

3.1.2  Cluster 

Um cluster, segundo Buyya (1999), é um tipo de sistema para processamento distribuído e 

paralelo compostos por um conjunto de computadores heterogêneos ou não interconectados em uma 

rede e realizando trabalho como se fosse um único recurso computacionalmente integrado. Com 

este sistema passou a ser possível a realização de processamentos que anteriormente só era possível 

realizar com o uso de computadores de alto desempenho. Os clusters também conhecidos como 

agregados computacionais podem ser caracterizados segundo Dantas (2005) levando-se em 

consideração algumas métricas: 

 Utilização dos nós: Os computadores podem ser dedicados ou não-dedicados; 

 Tipos de nós: Componentes da configuração podem ser formados por elementos 

homogêneos ou heterogêneos, podendo estas diferenças estar no nível de hardware 

quanto no nível do sistema operacional; 

 Limite Geográfico: Os limites do cluster, podendo variar de uma extensão de um 

laboratório até as fronteiras da organização; 

 Tipo de topologia: As conexões das redes que a compõe podem ter características de 

conexão compartilhada, ponto-a-ponto estática (ou dinâmica) ou ainda ser hibrida; 

 Aplicações Alvo: A orientação das aplicações executadas deve ser para o alto-

desempenho, para alta-disponibilidade ou ambas as características. 
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A seguir estas métricas serão um pouco mais detalhadas, com o objetivo de proporcionar 

uma melhor compreensão das mesmas, e assim permitir uma melhor classificação dos agregados 

computacionais em relação às demais arquiteturas paralelas e distribuídas.  

3.1.2.1 Limite Geográfico 

A maioria dos agregados computacionais segundo Dantas (2005) surgem em locais 

específicos, como salas e laboratórios, tipicamente locais que apresentam limitações geográficas. As 

configurações do cluster podem variar desde conexões simples entre computadores do tipo PC, com 

a utilização de hubs ou switches, até a utilização de equipamentos especiais de conexão como 

Myrinet, Memory Channel, Quadrics. A próxima etapa a ser realizada após a montagem local deste 

agregado é a formação departamental, quando se tem como objetivo um melhor desempenho das 

aplicações. Finalmente quando um objetivo é alcançado com a utilização dos clusters, a organização 

procura estabelecer condições para propagar o uso deste paradigma computacional. Segundo Buyya 

(1999), quanto ao número de nós os clusters classificam-se em: 

 Clusters de Grupo: de 2 a 100 nós; 

 Clusters Departamentais: de dezenas a centenas de nós; 

 Clusters Organizacionais: com várias centenas de nós. 

3.1.2.2 Utilização dos nós 

De acordo com Dantas (2005), uma das principais características a ser analisada na 

configuração dos clusters é a definição de utilização dos nós, que podem ser dedicados e não 

dedicados, sendo esta propriedade dependente das aplicações alvo. A utilização dos nós não 

dedicados enquadra-se quando as aplicações são executadas baseadas na ociosidade das estações de 

trabalho, ou seja, as máquinas podem operar normalmente como uma simples estação de trabalho, 

sendo que, quando não estão em operação, são utilizadas para executarem tarefas do cluster. 

Neste tipo de utilização, freqüentemente um dispositivo de rede como hub ou switch é 

utilizado para interconectar as máquinas, assim torna-se necessário que cada computador da rede 

tenha um conjunto de aplicativos para que usuários locais possam utilizar estas máquinas. Desta 

maneira, para a formação de cluster é necessário que pacotes de software instalados em todas as 
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estações que deverão fazer parte do agrupamento. Exemplos de software interessantes deste 

ambientes são Condor e OpenMosix.  

Em relação ao cluster dedicado, seus nós são utilizados exclusivamente para a computação 

paralela. Essa utilização de nós apresenta vantagens em relação às não-dedicadas quanto à execução 

de aplicações críticas, ou seja, com esta configuração consegue-se uma melhor execução de 

aplicações vitais para a organização. Esta configuração possibilita distribuir os aplicativos para 

processamento, de forma mais eficiente, pois existe um prévio conhecimento da forma em que 

funcionam as configurações e quais possuem prioridade de execução. As conexões dos nodos nesta 

nestas configurações, são realizadas com uso de dispositivos de rede do tipo switch, sendo que os 

computadores quem compõem este tipo de agregado não possuem teclados, mouses e monitores 

específicos para cada estação. Esse dispositivo de rede, em conjunto com um sistema de imagem 

única, pode criar uma abstração do ambiente dedicado separado do restante da rede da corporação. 

3.1.2.3 Tipo de Hardware 

Em relação ao tipo de hardware utilizado, os clusters podem ser classificados da seguinte 

forma segundo Dantas (2005): 

 Network of Workstations (NOW): Caracterizam pelo uso de estações de trabalho 

distribuídas em uma rede local para compor o ambiente do cluster. Alguns 

pesquisadores ainda consideram Pile of Pcs (PoPs, pilhas de PCs) e Cluster of PCs 

(CoPs, Cluster de PCs); 

 Cluster of Workstations (COW): Geralmente são constituídas de máquinas 

homogêneas e dedicadas à execução de tarefas específicas. Sua implementação 

requer uma rede específica para a conexão entre as máquinas; 

 Clumps (Cluster of sMPS): Enquadra-se nesta classificação um ambiente composto 

por máquinas de arquitetura SMP. 

No atual contexto, geralmente quando o cluster é composto por multicomputadores ou 

multiprocessadores específicos, apenas uma avaliação do sistema de interconexão em relação ao 

material fornecido pelo fabricante pode ser realizada. Entretanto, em configurações COW é possível 

realizar uma análise para determinar qual a melhor forma de conexões entre os nodos, o que 

possibilita sugestões de dispositivos para as comunicações serem realizadas de forma eficiente. 
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Ratificando que os clusters podem ser projetados para montar ambientes de memória compartilhada 

e distribuída, sendo assim para um bom desempenho dos mesmos a escolha do tipo de interconexão 

apresenta papel fundamental. 

3.1.2.4 Aplicações Alvo 

Em relação às aplicações, os agregados computacionais, conforme Dantas (2005), são 

divididos basicamente em: Alta Disponibilidade (HA – High Availability) e Alta Performance de 

Computação (HPC – High Performance Computing). Sendo que em alguns casos podem ser 

utilizado às duas categorias em conjunto. 

O Cluster de Alta Disponibilidade é normalmente construído para aplicações que devem ser 

executadas de forma ininterrupta, ou seja, um ambiente seguro contra falhas (fail safe), com 

objetivo de evitar prejuízos em decorrências de paradas indesejadas. Estas aplicações estão 

diretamente ligadas à dependência cada vez maior dos computadores nas empresas, principalmente 

aquelas que fornecem serviços críticos como e-business, sites web, banco de dados, entre outros.  

Esta disponibilidade pode ser conseguida com o uso de hardware, como sistemas de 

redundância de discos (raid), placas e fontes redundantes, sistemas de redes que provêm caminhos 

alternativos em caso de quebra de algum link, ou também com softwares que podem monitorar o 

funcionamento destes equipamentos (PITANGA, 2003).  

Um cluster de alta performance é projetado para fornecer um maior poder de processamento 

geralmente utilizado em aplicações científicas, de simulação ou de manipulação de imagens. Existe 

uma interação do usuário com um nó específico quando do início ou escalonamento de uma 

atividade que deverá ser executada. As funções internas do cluster, juntamente com a aplicação irão 

determinar a divisão da atividade e o envio para cada elemento que compõem o aglomerado, tendo 

como finalidade obter um maior desempenho dos recursos disponíveis (PITANGA, 2003). 
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3.1.2.5  Tipos de Nós 

Em relação às configurações dos nós os clusters são classificados em homogêneos e 

heterogêneos. A configuração homogênea são aquelas que possuem arquiteturas de hardware 

similar e executam sobre o mesmo sistema operacional. Nesta configuração a interoperação entre os 

processos é executada com esforço irrelevante. Uma vantagem apresentada neste tipo de nó é 

quanto à reposição de peças, devido à similaridade de seus equipamentos. 

Quanto aos nós heterogêneos, tem como características possuírem diferentes arquiteturas e a 

execução de sistemas operacionais distintos. Desta maneira, apresenta um maior esforço para 

garantir que a heterogeneidade em decorrência das particularidades existentes em cada sistema 

operacional, como por exemplo, diferenças nas chamadas de sistema não sejam apresentadas ao 

usuário, bem como o uso de máquinas e pacotes de softwares compilados em diferentes Sistemas 

Operacionais, sejam executados de maneira correta (DANTAS, 2005). 

Neste capítulo foi descrito de forma sucinta algumas tecnologias referente a Ambientes 

Distribuídos pesquisadas com o objetivo de propiciar a implementacao deste estudo. No próximo 

capítulo será apresentado o desenvolvimento do trabalho com o uso das tecnologias apresentadas 

nesse capítulo, bem como nos capítulos anteriores.  



4  DESENVOLVIMENTO 

4.1 DESCRIÇÃO 

A Telemedicina pode ser compreendida como a forma de se prestar assistência médica, com 

a utilização dos meios de telecomunicações tais como: cabos, fibras óticas, satélites, internet, entre 

outras, a fim de realizar transmissões de imagens estáticas, vídeos, e várias outras formas de 

informações. Apresenta como um dos principais objetivos a difusão de cuidados na área da saúde 

para localidades desprovidas dos mesmos, ou ainda, deficitários de determinados tipos de 

procedimentos, com o objetivo amplo de permitir igualdade de acesso aos serviços médicos, 

independentemente da localização geográfica do indivíduo, e esta é a realidade utilizada na RCTM - 

Rede Catarinense de Telemedicina.  

No modelo adotado pela RCTM segundo Macedo et al. (2008), os hospitais dos municípios, 

realizam os exames nos pacientes, tais como: eletrocardiogramas, hemodinâmicas, cintilografias, 

tomografias e ressonâncias. Os exames gerados são armazenados pelos PACS (Picture Archiving 

and Communications System), sistemas compostos por aparelhos de diagnósticos médicos que 

armazenam imagens digitais, que podem ser interconectados através de uma rede local/remota de 

dados. Estes exames são enviados em tempo real no formato de imagens médicas DICOM (Digital 

Imaging and Communication in Medicine) para o CyclopsDCMServer, que segmenta as 

informações e trata as imagens, posteriormente estes dados são armazenados em um banco de dados 

centralizado, no Hospital Universitário. Os médicos então podem acessar as informações dos 

exames, através do Portal de Telemedicina para efetuar os procedimentos necessários com esses 

dados (WALLAUER et al., 2008). 

Os dados de imagens médicas utilizados na RCTM são freqüentemente grandes, dependo do 

estudo pode ser gerada até 1000 imagens cada uma possui aproximadamente entre 500 e 600 KB, o 

que resulta em um complexo gerenciamento, distribuição e processamento destas informações, não 

só pelo tamanho, mas devido à necessidade de torná-lo portável para uma variedade de plataformas 

computacionais (THE CYCLOPS GROUP, 2008). 

Atualmente na RCTM é utilizada uma base de dados relacional (PostgreSQL), nesta base é 

armazenada uma grande quantidade de informações, sendo que estas devem estar bem estruturadas 

com o objetivo de possibilitar a recuperação dos dados de forma que os custos sejam minimizados, 

para que no futuro possa proporcionar prontuários eletrônicos integrado com os demais dados. Com 
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isso possibilitar que pacientes que realizem exames em um determinado local, estas informações 

fiquem disponíveis para as demais localizações que estejam integradas (MACEDO et al., 2008).  

Para tornar-se possível, é necessário possuir estes dados de forma bem estruturada, pois 

estes que são gerados pelos aparelhos de diagnósticos, possuem o formato instituído DICOM, que 

devido as suas características, impossibilitam um gerenciamento, armazenamento, recuperação e 

replicação com um bom desempenho. 

 Como forma de exemplo de alguns dos problemas atualmente enfrentado na RCTM, para 

realizar um estudo clínico de um paciente, pode ser necessária a geração de vários cortes de uma 

série de imagens, cada imagem possui tamanho considerável e pode ser gerado um número elevado 

destas, em determinados estudos. Como o Sistema inicialmente não foi projetado para haver 

comunicação entre as bases de informações, estes dados ficam armazenados somente no local em 

que o estudo clínico foi realizado. Atualmente ainda existem localidades que não possuem uma 

banda aceitável, caso fosse adotado uma forma de comunicação on-line, geraria um custo e um 

tempo de resposta não aceitável. 

Adicionalmente, caso um paciente tenha um histórico de estudos clínicos em uma 

localidade, perderia todo esse histórico em caso de transferência para outra, pois estas bases de 

informações não se comunicam entre si. Apresentam também uma dificuldade na sua manipulação, 

pois seu tamanho é considerável, impossibilitando assim um gerenciamento, armazenamento, 

recuperação e replicação com desempenho aceitável. 

Do ponto de vista computacional esse problema de pesquisa apresenta uma relevância 

considerável, pois o volume de informações geradas diariamente é cada vez maior. Somente em 

Santa Catarina, a base de dados está com 3TB (tera bytes), com previsão de atingir 10TB, em curto 

espaço de tempo. A previsão é que quando um estado como São Paulo, por exemplo, aderir a Rede 

de Telemedicina, gere cerca de 100TB ao ano, desta maneira o nível de gerenciamento irá chegar ao 

ponto que armazenar e gerenciar informações deste porte, não será aconselhável.  

Outro ponto a ser considerado seria a utilização de um único indexador mestre, mas esta 

alternativa poderia gerar um problema de política, não seria interessante depender de um único local 

de armazenamento para se ter acesso as bases de informações.  
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Com o objetivo de tentar resolver alguns dos problemas citados acima, propôs-se a partir de 

imagens médicas armazenadas nas PACS no formato DICOM, realizarem a transcrição delas para o 

formato de dados HDF5 (Hierarchical Data Format version 5).  

Após realizar este procedimento, torna-se possível a separação das informações com volume 

considerável (imagens), das informações de indexação. Permite-se desta forma a replicação de 

modo aceitável, custando alguns poucos KB, ao contrário da atualização total que teria um custo 

altíssimo, podendo chegar até alguns GB, apenas para estudo clínico de um único paciente.   

Para a replicação se tornar possível houve a necessidade de haver uma relação de confiança 

entre as futuras bases de informações, ou seja, definir quem pode acessar o quê! A replicação foi 

baseada em timestamp de forma assíncrona. Na replicação timestamp (data e hora que ocorreu 

alteração) a cada transação realizada pelo sistema foi associado um único timestamp fixo, 

permitindo assim identificar posteriormente se ocorreram ou não alterações. 

As bases cooperaram entre si para decidir se a atualização seria ou não aplicada, ou seja, 

eram comparadas as timestamps das variáveis das bases com as correspondentes do pedido caso 

necessário era realizada a atualização à sua cópia da base, replicando somente os nodos de 

indexação. Foi mantido também um log das operações realizadas para posterior verificação de 

consistência.  

Após a replicação, teve-se a possibilidade de, por exemplo, localizar identificadores de todos 

os pacientes que realizaram exame, caso fosse necessário a recuperação de um estudo clínico 

específico, através do indexador, que apontava para o local onde estavam armazenadas as 

informações. Caso fosse necessário, estes dados poderiam ser acessados, sem a necessidade de 

replicar os mesmos, pois são informações que apresentam um volume de dados considerável. 

A solução proposta na presente Dissertação consistiu da montagem de um cluster composto 

de quatro máquinas, sendo uma principal e três auxiliares. Cada máquina com o SGBD 

PostgreSQL, bem como cada uma possuindo compartilhamento utilizando o NFS, a fim de que 

permitisse a comunicação entre elas. Posteriormente foram desenvolvidas aplicações que 

permitissem replicações das informações para todas as máquinas do cluster utilizando-se 

primeiramente o SGBD e posteriormente o formato HDF5. Foi desenvolvido também o retorno 

destas informações replicadas, estas operações realizadas com vários conjuntos de imagens, com o 
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uso das duas tecnologias citadas. Em cada caso foi colhido métricas para cada operação, o que 

possibilitou desta maneira, a comparação entre as metodologias. 

4.2 RESULTADOS ESPERADOS 

Ao final do presente trabalho os seguintes resultados foram obtidos: 

 Sistemáticas que permitiram realizar a transcrição de imagens do formato 

instituído DICOM para o formato HDF5; 

 Esta metodologia deve suportar replicações de imagens transcritas no novo 

formato. Esta replicação de dados gerados no formato HDF5 será reaplicada para 

localidades pré-definidas, podendo esta replicação ser realizada em um ambiente 

de cluster, bem como em uma rede local ou remota;  

 Adicionalmente, esta metodologia deve ser capaz de realizar replicações das 

imagens DICOM para o cluster, armazenando estes dados no SGBD 

PostgreSQL; e 

 Disponibilizar as informações de indexação, possibilitando assim serem 

utilizadas de algumas formas, como em servidores web, grids computacionais e 

demais aplicações que necessitem dessas informações. 

4.3 MATERIAIS 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento deste estudo, bem como para a realização 

dos testes e colheita de métricas foram disponibilizados pela infra-estrutura da Telemedicina do 

Hospital Universitário de Santa Catarina. 

Dentre os principais materiais, os mais relevantes foram: 

 Plataforma Linux: foram utilizadas cinco máquinas com o sistema 

operacional Debian GNU/Linux, com kernel versão 2.6.22, sendo uma destas 

máquinas utilizada para o desenvolvimento do método computacional e com 

as demais foi montado um cluster, com o objetivo de realizar experimentos e 

colher as métricas. 
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 Linguagem de Programação c++: o ambiente de desenvolvimento consistiu 

basicamente de um editor de textos disponível no Sistema Operacional Linux 

como o pico e o vi utilizado para a edição dos arquivos de cabeçalho (*.h) e 

também para os de código fonte (*.cpp). Foi utilizado também o compilador 

c++ (g++) para a compilação completa do método e geração do código objeto 

deste. 

 Programação Orientada a Objeto (POO): foi utilizado este paradigma de 

programação com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do método. Pois 

as bibliotecas utilizadas pelo padrão que serão transcritas as imagens médicas 

utilizam a POO. Facilitando assim a escrita e a criação dessa nova 

metodologia. 

4.4 MÉTODOS 

Os seguintes procedimentos e técnicas foram utilizados com o objetivo de compreender os 

padrões, estruturas, equipamentos e demais requisitos para o desenvolvimento e verificação da nova 

metodologia: 

o Estudo do padrão DICOM: verificada a estrutura e composição do formato com a 

finalidade de obter conhecimento necessário para a manipulação deste padrão. 

Posteriormente ao estudo do DICOM de forma genérica, foi realizado um estudo 

específico para verificar como ele está integrado no ambiente da RCTM no HU. 

Como são gerados, quais os PACS que realizam seu armazenamento e como esses 

arquivos armazenados podem ser utilizados para criação de metodologias e testes; 

o Estudo formato HDF5: objetivando entender esta tecnologia, principalmente no que 

tange criação, armazenamento, recuperação de informações neste formato, ou seja, o 

funcionamento deste padrão de modo que possibilitasse a utilização deste para 

realização do objeto deste estudo. Dentre o estudo realizado do HDF5, cabe ressaltar: 

 Criação do arquivo HDF5: consiste do local onde foram armazenados as suas 

estrutura e informações (*.h5); 

 Estruturas primárias (groups e datasets): estudo das principais estruturas do 

padrão como veste anteriormente os groups que consistem da estrutura e os 
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datasets que trata como os dados são armazenados nos groups. Nos groups 

foi estudado sua composição com seus membros, atributos e 

relacionamentos. Em relação aos datasets foi realizado um estudo para 

compreender principalmente o funcionamento dos metadados, sendo 

compostos por algumas definições muito importante do padrão, como os 

dataspaces, datatypes, atributos, organização e armazenamento dos dados; 

 Modelagem da Aplicação (UML); 

 Use case transformar arquivo DICOM para HDF5; 

 Use case replicar dados no formato HDF5; 

 Simular ambiente para realizar testes: foi criado um ambiente com quatro 

máquinas (cluster), sendo uma máquina a mestre e as outras três os nodos 

com o objetivo de receber informações do equipamento principal do cluster; 

 Realizado algumas comparações entre a forma atual de armazenamento e a 

nova metodologia desenvolvida.  

4.5 TRABALHOS CORRELATOS 

O formato de dados HDF5 é utilizado em diversas áreas, como, Física de Altas Energias, 

Astronomia, Geoprocessamento, Aero Espacial, Climatologia, Oceanografia, Aceleradores de 

Partículas, Bancos de Dados Geográficos, entre outros Sistemas de Informações que gerem um 

grande volume de dados, que pode desta forma impactar no seu no desempenho.  

A manipulação de imagens médicas ainda é um tema pouco abordado, pelo fato que na 

maioria dos casos os servidores destas imagens vêm preparados para realizar o armazenamento de 

suas informações em bancos de dados relacionais. A seguir serão apresentados trabalhos que fazem 

uso de tecnologias relacionadas ao objeto deste estudo. 

A pesquisa de Hildebrand, Ward e Honeyman (2006) demonstra que utilizando pNFS, que 

segundo Fuhrmann (1997) é uma extensão do NFS, que foi introduzido para prover uma visão dos 

dados de forma mais amigável e para resolver algumas limitações do NFS, como: operações sem 

estado (stateless), o desempenho das operações de I/O é considerado lento, o número de operações 

do NFS é fixo e limitado, entre outras. 
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Com esta pesquisa pode ser verificado um aumento do throughput no armazenamento de 

dados paralelos. A avaliação desta metodologia foi realizada em cima de uma aplicação com dados 

científicos reais e demonstra os benefícios da utilização desta tecnologia. Que ratifica que a 

verificação do protocolo de metadados heterogêneo pNFS permite realizar escrita de forma paralela, 

o que possibilita desta forma um aumento de performance. 

Benger et al. (2002) apresenta uma solução para aumentar a eficiência no I/O em ambientes 

de Grid, onde aplicações científicas estejam rodando em um ambiente de computação distribuída 

com um grande volume de dados. Para isto foi utilizado Glous Metacomputing Toolkit como 

componente do Grid para gerenciar os arquivos remotos, e HDF5 como biblioteca e formato de 

dados para acessar os dados distribuídos. Foi demonstrado na SC99 conferência em Portland (OR) 

que a realmente houve um ganho de performance considerável. Com este trabalho ratifica-se que a 

tecnologia HDF5 apresenta um desempenho considerável no retorno de informações distribuídas, 

como pode ser observado também na presente Dissertação. 

Segundo Ham, Barnett e Butler (2008) citam que uma das alternativas para realizar a 

reconstrução de slice (imagem que corresponde a um plano ortogonal de um volume) e volume (um 

conjunto de dados que contém todas as fatias adquiridas) seria a transformação de arquivos DICOM 

para o formato HDF5, os autores ratificam também que este é um procedimento atrativo para 

muitos usuários, principalmente porque permite realizar essa transcrição de forma rápida e pela 

possibilidade de armazenar múltiplas imagens com vários gigabytes de informação em um vetor, 

dentre outras estruturas. No presente trabalho foi adotada uma metodologia semelhante, foi 

realizada a transcrição do padrão DICOM para HDF5 e posteriormente replicadas às informações. 

No trabalho de Cohen et al. (2008) é apresentado um estudo baseado em extensões de 

sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, que permitem a representação de dados 

científicos e operações estatísticas comuns. Foram utilizados o netCDF e o HDF, que são os dois 

dos formatos científicos mais populares. Neste trabalho, ainda foram realizadas operações 

estatísticas, usando as extensões dos SGBDs em comparação com as operações nativas do netCFD e 

do HDF. 

Outro formato que poderia ser utilizado como resultado da reestruturação dos arquivos 

DICOM, seria o formato netCDF (Network Common Data Format), semelhante ao formato de 

dados HDF5, mas que não possui acesso de  leitura e escrita de dados de forma paralela (a menos 
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que fosse adotado o parallel netCDF), e este tipo de acesso será importante em implementações 

futuras (NETCDF, 2008). 

4.6 Arquivos DICOM para HDF5 

A transcrição do formato DICOM para o padrão HDF5 consistiu primeiramente da obtenção 

dos arquivos armazenados nas PACS, através do DCMSERVER. O modelo de informação para 

imagens médicas foi baseado no padrão DICOM 3 para comunicação e armazenamento, como 

apresentado a seguir. 

 

Figura 11. Modelo de Informação DICOM 

Entre as tags disponíveis no DICOM, foram escolhidas Hospital, Nome do Paciente, Estudo, 

Série e Imagens para serem transcritas para o outro padrão. O paciente é o assunto de um estudo, ou 

seja, de um pedido de exame. Desta maneira, o pedido é representado pela classe Estudo. Um 

paciente pode ter vários estudos (vários pedidos de exame), porém um estudo só poderá pertencer a 

um único paciente. Em relação ao estudo, este pode ter uma ou mais séries. Estas especificam 

detalhes sobre a quantidade de imagens associadas ao paciente correspondente. Uma série pode 

conter uma ou mais imagens. Estas são representadas pela classe Serie e especificam o nome da 

imagem e o local onde estão armazenadas. Foi realizada a transcrição utilizando a separação da 

parte de imagem do cabeçalho, que será utilizada posteriormente para indexação, ratificando que a 

parte da imagem ocupa um maior espaço em disco. 

A transcrição entre os formatos (DICOM para HDF5) foi realizada com os seguintes 

procedimentos: 

 Obtido os arquivos DICOM pelo DCMSERVER; 
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 Obtido os valores dos metadados definidos para a transcrição (Hospital, Paciente, 

Estudo, Série), bem como a imagem relacionada ao exame gerado pelo Tomógrafo; 

 Realizada a abertura/criação dos grupos HDF5, de acordo com as tags obtidas no 

padrão DICOM; 

 Obtido os valores das tags e realizada a gravação no outro formato; 

 Realizado a gravação da parte da imagem, na estrutura hierárquica definida. 

4.7 Use Case DICOM para HDF5 

O Use Case da transcrição de do formato DICOM para o padrão HDF5, consiste dos 

seguintes procedimentos e apresentado posteriormente na figura 12: 

1. Obter imagens DICOM armazenadas nos PACS; 

2. Transcrever do padrão para o padrão HDF5; 

3. Armazenar dados no novo formato.  

 
 

 
 

Figura 12. Use Case DICOM para HDF5 
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4.8 Use Case Replicação 

As seguintes etapas foram realizadas entre a obtenção das imagens médicas, até sua 

replicação nos nodos pré-definidos, adicionalmente serão apresentados na figura 13 os 

procedimentos que foram necessários: 

1. Obtenção das imagens DICOM armazenadas nas PACS; 

2. Transcrever do formato DICOM para o padrão HDF5; 

3. Armazenar Cabeçalho e Imagem no master; 

4. Verificar quais os nodos on-line; 

5. Replicar os dados de Cabeçalho para os Nodos; 

6. Criar um link entre os Cabeçalhos replicados nos Nodos e as imagens armazenadas 

no master. 

 

Figura 13. Use Case Replicação 

4.9 Arquitetura de Replicação 

A arquitetura foi composta de alguns procedimentos. Inicialmente foi estabelecido qual 

dentre as quatro máquinas que compunham o aglomerado computacional seria a máquina principal 

(master). Posteriormente foi instalado o NFS em cada um dos nodos para que fosse possível o 

compartilhamento entre elas. 
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A máquina principal conhecia a priori quais os nodos que deveriam receber as informações 

de replicações, tanto as informações oriundas do formato HDF5, bem como as do SGBD 

PostgreSQL. Isto ocorreu em dois momentos distintos, uma na montagem dos diretórios NFS a 

serem exportados e em outro momento na configuração do SGBD na configuração dos nodos 

escravos. Na figura 14 está exemplificada a arquitetura utilizada para replicação das informações no 

formato HDF5. 

 

Figura 14. Arquitetura da Aplicação HDF5 

As replicações baseada na tecnologia HDF5 consistiu da obtenção das imagens no formato 

DICOM, armazenadas no servidor de imagens (DCMSERVER). A seguir foi realizada a transcrição 

para o formato HDF5 e realizado a replicação dos dados nesse novo formato para cada nodo que 

estivesse on-line, caso algum nodo apresentasse um estado off-line, era gerado um log de replicação 

pendente. Sendo que os dados replicados para a máquina principal, diferiu das demais, pois esta 

recebeu os large object, além dos metadados, os demais nodos somente metadados. 

No uso do SGBD a estrutura foi definida a partir da problemática de se replicar todos os 

large object para os nodos clientes, o que causaria um congestionamento dos links de comunicação, 
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pois se tratam de imagens ou vídeos de tamanho significativo. É importante salientar que a partir 

dos metadados que foram transferidos para os nodos clientes, é possível acessar os large objetct do 

servidor principal, esta arquitetura pode ser observada na figura 15. 

 

Figura 15. Arquitetura da Aplicação SGBD 

 Para replicar as informações com o uso do SGBD PostgreSQL, foi utilizado a mesma 

estrutura da replicação HDF5, com cada maquina do cluster recebendo a instalação do SGBD 

PostreSQL, com as bases vazias da Telemedicina. Foram realizadas replicações para as tabelas das 

bases, de forma similar a realizada nas replicações HDF5. Assim as tabelas do nodo principal, 

receberam dados referentes aos large object e metadados, e as demais máquinas somente 

metadados. 

 As propagações das informações foram realizadas de forma assíncrona que diferentemente 

da síncrona (quando é realizada alguma alteração em umas das cópias de um determinado dado, esta 

alteração é imediatamente propagada para as demais réplicas), as alterações são armazenadas em 

uma fila e são propagadas em intervalos de tempos determinados ou quando for solicitada a 

propagação. Especificamente neste caso foi utilizado o modelo assíncrono, pois não existia limite 

de tempo para realizar as replicações. Outro motivo para realização de atualizações assíncronas é 
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que estas soluções algorítmicas são também válidas para as síncronas, sendo também mais abstratos 

e gerais (FARINES, FRAGA e OLIVEIRA, 2000). 

 Para a replicação se tornar possível foi necessário ter uma relação de confiança entre as 

futuras bases de informações (quem pode acessar o quê?). A replicação pôde ser baseada em 

timestamp (data e hora que ocorreu alteração) de forma assíncrona. Na replicação timestamp a cada 

transação realizada pelo sistema é associado um único timestamp fixo, o que possibilita desta forma 

identificar posteriormente se ocorreram ou não alterações.  

Os dados replicados no formato HDF5 constaram do seguinte: dos arquivos DICOM 

transcritos para HDF5 foram obtidas a parte do cabeçalho, com as tags hospital, paciente, estudo e 

série, sendo transcrita também para o novo formato a parte da imagem (large object). Os cabeçalhos 

e imagem foram armazenados no master. A seguir foram replicados paras os demais nodos a parte 

do cabeçalho, nestes nodos foi armazenada links que apontavam para os large object replicadas no 

master, como apresentado na figura 16. 

 
 

 

Figura 16. Replicação HDF5 

O modelo de consistência utilizado foi o single master, porque este modelo depende se as 

atualizações são originadas por um único servidor fonte ou por vários, sendo neste caso específico a 

fonte geradora foi um único servidor. Este modelo define uma única máquina como responsável por 

conter uma versão atualizada de um dado objeto. Estes modelos são simples e comportam-se bem 

em relação a aplicações em que a natureza dos objetos implica uma única fonte de atualizações 
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como, por exemplo, redes em que os conteúdos servidos são essencialmente estáticos 

(SIVASUBRAMANIAN et al., 2004). 

 Após a realização das replicações, tornou-se possível localizar identificadores de todos os 

pacientes que realizaram exames, caso fosse necessário a recuperação de um estudo clínico 

específico, com o uso de um indexador que apontava para o local onde estavam armazenadas as 

imagens correspondentes dos cabeçalhos. 

  Na última etapa dos experimentos foram apresentadas comparações entre o tempo gasto 

das operações de replicação e retorno das informações das imagens médicas com o uso da 

tecnologia HDF5 em relação ao SGBD PostgreSQL, com seus tempos armazenados em arquivos, 

para possibilitar análises sobre as tecnologias utilizadas. 

4.10 Implementação da Replicação de Imagens para HDF5 

Foi realizado a implementação em cima do CyclopsDCMServer já existente na 

Telemedicina, porque como mencionado anteriormente, este servidor está apto a trabalhar com as 

imagens armazenadas nas PACS. Foi abstraído alguns detalhes da implementação, sendo referidas 

somente as partes do código que apresentaram maior relevância. 

 A implementação consistiu inicialmente da definição de quais os nodos que sofreriam a 

replicação, com o código a seguir: 

std::string vNodo[] = {std::string("master/caminho_do_arquivo0.h5"), 

        std::string("nodo1/caminho_do_arquivo1.h5"), 

         std::string("nodo2/caminho_do_arquivo2.h5"),   

        std::string("nodo3/caminho_do_arquivo3.h5") 

                      }                                                                                     

Figura 17. Definição dos Nodos 

Posteriormente foram criados os groups HDF5, que receberiam os dados, como apresentado 

na figura 18. 

Std::string root("/HU"); 

for(unsigned i = 0; i < 1; i++) 

{ 

 root.erase(0, root.length()); 

 root.append("/HU"); 

 rapper[i].openFile(vNodo[i]); 

 rapper[i].openGroup(root); 

 root.append("/").append(patientsName); 

 rapper[i].openGroup(root); 
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 root.append("/").append(studyNumber); 

 rapper[i].openGroup(root); 

 root.append("/").append(seriesNumber); 

 rapper[i].openGroup(root); 

 root.append("/").append(sopInstance); 

 rapper[i].openGroup(root);}                                                         

Figura 18. Criação dos groups HDF5 

 Para finalizar a implementação, foram armazenados os datasets nos groups definidos 

anteriormente, como apresentado na figura 19. 

rapper[0].storeImage(pixelDataName.str(), (unsigned char *) pixels,  

columns, rows); 

// armazena a imagem no Master; 

 

for(int i =1; i < 4; i++) { 

 { 

  rapper[i].storeDataElementLink(vNodo[0], "/HU", "lnk_externo"); 

 } 

// armazena as tags nos demais nodos, informando que as estão armazenadas no  

// nodo principal (Master). 

Figura 19. Armazenando datasets no Master e Nodos 

 A diferença dos dados replicados é que a máquina principal do aglomerado (Master) recebeu 

além dos metadados, as imagens propriamente ditas, o que diferencia das demais que receberam 

apenas os dados com um link apontando onde as imagens ficaram fisicamente. 

4.11 Implementação do Retorno sob HDF5 

O retorno das informações replicadas consistiu basicamente de percorrer cada nodo, com sua 

estrutura definida, até encontrar um link externo, que foi armazenado na replicação, desta maneira 

indicava que no nodo principal encontrava-se a imagem referente às tags armazenadas. Como pode 

ser observado na figura 20. 

for (unsigned i=1; i < 4;i++) 

 { 

  source_file_id = H5Fopen(vNodo[i].c_str(), H5F_ACC_RDWR,H5P_DEFAULT); 

  if(H5Lget_info(source_file_id,"lnk_externo", &linfo, H5P_DEFAULT) < 0){ 

       printf("erro H5Lget_info .\n");} 

    

  if(H5Lget_val(source_file_id,"lnk_externo", objname,sizeof(objname),   

H5P_DEFAULT) <0){printf("erro H5get_val .\n");} 

 

  if(H5Lunpack_elink_val(objname, linfo.u.val_size,NULL,&file,&path) < 

0){printf("erro H5Lunpack_elink_val .\n");} 

 H5Fclose(source_file_id); 

 filedset = H5Fopen(file, H5F_ACC_RDWR,H5P_DEFAULT); 
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 status = H5Gget_objinfo (filedset, path, 0, &startbuf); 

 status = H5Giterate(filedset,path,NULL,op_func,(void *) &od); 

 H5Fclose(filedset); 

} 

Figura 20. Retorno das informações armazenadas 

 O código para a realização do retorno baseou-se na abertura dos arquivos, posteriormente 

era verificado se os mesmos possuíam um link externo, caso positivo era realizado uma conexão 

com o local onde as imagens estavam fisicamente armazenadas, a seguir esta era localizada. 

4.12 Implementação Replicação SGBD 

A replicação de dados para o SGBD PostgreSQL foi realizada após a definição de qual a 

máquina do cluster receberia os dados referente aos metadados e as imagens, e quais receberiam 

somente os metadados. Os dados foram replicados para cinco tabelas no nodo principal, e para os 

demais em quatro tabelas, como pode ser observado na figura a seguir: 

Insert(m_server, "patients", patient, 0, "patientID"); 

 

Insert(m_server, "studies", study, 0,  "patientID", "studyInstanceUID"); 

 

Insert(m_server, "series", series, 0,  "seriesInstanceUID"); 

 

Insert(m_server, "images", image, 0,  "sopInstanceUID"); 

          Stream *stream = image->getImageStream(); 

 

m_server->StoreBlob("imagedata", "imagebloboid", string(*sql), data,   size); 

Figura 21. Armazenando datasets no Master e Nodos 

As inserções foram realizadas de forma serializada, sendo a inserção na tabela 

IMAGEDATA, realizada somente no nodo principal, as demais (PATIENTS, STUDIES, SERIES, 

IMAGES), replicadas tanto na máquina principal, quanto nas demais. 

4.13 Implementação Retorno SGBD 

O retorno das informações baseou-se inicialmente em definir quais eram as máquinas do 

cluster que possuíam as bases com os dados replicados. Após isso foi percorrido cada nodo, dentro 

deste implementado um cursor que percorreu todos os pacientes, para cada paciente outro cursor 

para recuperar os estudos, outro para obter as séries e finalizando um para obter os metadados das 

imagens. Como pode ser observado sucintamente na figura 22. 



 

 

68 

68 

Stmt_ok = execute_one_statement(conn,"DECLARE patID_fname_cursor CURSOR FOR 

SELECT \"patientID\"  FROM patients", &result); 

   

while (stmt_ok && PQntuples(result)>0) 

  char vCursor[100] = "DECLARE est_fname_cursor CURSOR FOR SELECT 

\"studyInstanceUID\" FROM studies where \"patientID\"="; 

  strcat(vCursor,PQgetvalue(result,0,0)); 

 

  while (stmEstudo && PQntuples(result)>0) 

        char vCursor[150] = "DECLARE ser_fname_cursor CURSOR FOR SELECT                  

\"seriesInstanceUID\" FROM series where \"studyInstanceUID\" ="; 

     while (stmSerie && PQntuples(result)>0) 

          char vCursor[150] = "DECLARE img_fname_cursor CURSOR FOR SELECT 

\"sopInstanceUID\" FROM images where \"seriesInstanceUID\" ="; 

          strcat(vCursor,PQgetvalue(result,0,0)); 

          stmImagem = execute_one_statement(conn,vCursor,&result);  

          while (stmImagem && PQntuples(result)>0) 

               Retorna_Imagem(PQgetvalue(result,0,0)); 

Figura 22. Retorno das informações armazenadas no SGBD 

O último cursor que percorre a tabela IMAGES, teve como objetivo recuperar a imagem 

large object armazenada no nodo principal.       

4.14 RESULTADOS 

Com o objetivo de realizar o experimento, foi decidido pela comparação entre a atual forma 

de armazenamento de imagens médicas digitais, ou seja, em um SGBD relacional, especificamente 

o PostgreSQL, que consiste na gravação de elemento de dados comuns, metadados vinculadas às 

imagens DICOM, bem como as próprias imagens armazenadas em formato binário. 

Todos os cenários avaliados foram desenvolvidos em um ambiente de teste. Para isto, foram 

utilizadas quatro máquinas, descritas na Tabela 3. Estas máquinas foram interconectadas por meio 

de uma LAN (Local Area Network) de 100MBITS. Todas as máquinas utilizam o sistema 

operacional Debian GNU/Linux, com kernel versão 2.6.22. 

Tabela 3. Especificações das Máquinas do Ambiente 

Nome Descriçao 

Master Intel Celeron 2.53 GHz, 512 MB RAM, 40GB HD 

nodo01, nodo02, nodo03 Intel Celeron 2.53 GHz, 256 MB RAM, 40GB HD 

Com as máquinas descritas acima foi montado um cluster tipo workstation com o Sistema 

de Arquivos Distribuído NFS, com o objetivo de verificar a consistência da metodologia bem como 

realizar a colheita das métricas.  
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A replicação dos dados consistiu tanto na nova metodologia, bem como na atual tecnologia 

de armazenamento, com a escrita dos dados de forma completa na máquina principal do cluster 

(master), ou seja, a parte de metadados com a parte dos pixels correspondente a imagem. Nos nodos 

foi armazenada apenas a parte dos metadados. 

Foi implementado um código internamente nas metodologias, com o objetivo de medir o 

tempo necessário para a realização dos procedimentos. Os tempos foram medidos em 

microssegundos, com precisão de seis casas decimais. 

Os testes consistiram dos seguintes procedimentos: 

 Replicações com um set de 1, 50, 250, 500, 1250, 2500 e 5000 imagens DICOM 

utilizando-se da nova metodologia proposta. Verificou-se o tempo consumido para a 

realização destes procedimentos. Para cada set de imagens foi executado cinqüenta 

vezes e armazenado em arquivos textos os resultados obtidos; 

 Inserções de 1, 50, 250, 500, 1250 e 5000 imagens DICOM nas quatro máquinas do 

cluster utilizando-se do SGB Relacional PostgreSQL. Foi utilizado o mesmo 

conjunto de imagens anteriormente mencionado, estes testes também foram 

executados cinqüenta vezes e os valores obtidos armazenados em arquivos textos; 

 Realizado o procedimento de retorno de cada set de imagens replicadas nos nodos no 

formato HDF5. Foi verificado o tempo gasto para o retorno de cada set de dados, 

sendo cada procedimento de retorno realizado cinqüenta vezes, e os resultados 

escritos em arquivos textos; 

 Retorno de informações dos conjuntos de dados armazenados no SGB Relacional 

PostgreSQL. O procedimento para cada set de informações foi realizado cinqüenta 

vezes e seus resultados obtidos e gravados em arquivos textos; 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos com as replicações e retornos realizadas 

em cima de 1 e 1250 imagens DICOMS. As demais métricas obtidas com os outros sets 

mencionados são apresentadas no ANEXO 1 desta dissertação. 
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4.14.1  Replicação de uma Imagem DICOM sob HDF5 

Entre algumas métricas obtidas, foi observado que o tamanho do arquivo HDF5 armazenado 

no master com 308KB ficou cerca de 85% maior que os armazenados nos nodos, com 48KB cada 

um, justificando-se que no master ocorre o armazenamento da imagem médica de forma completa, 

diferentemente dos nodos que armazenam somente os metadados. 

Na figura 23, é apresentado um gráfico com o desempenho do tempo para a replicação de 

uma imagem médica DICOM transcrita para a nova metodologia HDF5. Na tabela 4 mostra um 

resumo de alguns dados obtidos com os procedimentos realizados. 

 

Figura 23. Gráfico de Replicação de uma Imagem DICOM para HDF5 

Tabela 4. Replicação de uma Imagem DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 0,881775 seg. 

Tempo Mínimo 0,828837 seg. 

Total 42,146509 seg. 

Média 0,842930 seg. 

Desvio Padrão 0,01 
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Como se pode observar na figura 23 e na tabela 4, os tempos não tiveram uma variação 

significativa, apresentando um pequeno desvio padrão e um desempenho considerável. 

4.14.2  Replicação de 1250 Imagens sob HDF5 

Após a replicação deste set de imagens, o arquivo HDF5 replicado para o nodo master ficou 

com 377MB, 88% maior que os armazenados nos nodos, com 44MB cada um, ratificando que no 

nodo principal ocorre o armazenamento da imagem médica de forma completa, que difere da forma 

de armazenamento que é realizada nos nodos. 

A seguir na figura 24, é apresentado um gráfico com o desempenho do tempo para a 

replicação de um conjunto de imagens médicas (625MB) DICOM transcrita para a nova 

metodologia HDF5. Na tabela 5 é apresentado um resumo de alguns dados obtidos com os 

procedimentos realizados. 

 

Figura 24. Gráfico de Replicação de 1250 imagens DICOM para HDF5 
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Tabela 5. Replicação de 1250 imagens DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 76,982650 min. 

Tempo Mínimo 22,594118 min. 

Total 27,850620 h. 

Média 33,420744 min. 

Desvio Padrão 9,89 

Na figura 24 e na tabela 5 observa-se que possui uma maior variância da distribuição 

normal, devendo-se ao fato do tempo da replicação total ter sido elevada (27 h.), quando ocorria 

algum problema no cluster e o mesmo precisava ser reiniciado o desempenho da replicação 

aumentava consideravelmente.      

4.14.3  Inserção de uma Imagem no PostgreSQL 

Os procedimentos de inserções de dados utilizando o SGBD consistiram de inserções de 

dados na máquina principal do cluster (master), bem como nos demais nodos, diferenciando apenas 

que no nodo principal são inseridos além dos dados de informações os pixels referentes às imagens 

respectivas dos exames, o que não ocorre nos demais nodos que armazenam apenas os metadados.  

Na figura 25 é apresentado o gráfico com o desempenho obtido nesta replicação e na tabela 

6 um resumo com as principais métricas obtidas neste experimento. 
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Figura 25. Gráfico de Replicação de uma Imagem DICOM para SGBD 

Tabela 6. Replicação de uma Imagem DICOM para SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 6,274627 seg. 

Tempo Mínimo 0,227733 seg. 

Total 54,343194 seg. 

Média 1,086864 seg. 

Desvio Padrão 1,26 

Na replicação sob o PostgreSQL houve uma variação significativa entre o tempo máximo e 

o tempo mínimo como pode ser observado na figura e tabela acima. 

4.14.4  Inserção de 1250 Imagens no PostgreSQL 

Os procedimentos realizados nesta tarefa foram semelhantes à realizada na replicação de 

uma imagem médica para o SGBD, diferindo apenas na quantidade de imagens, nesta, cerca de 

cinco mil imagens DICOM. A seguir na figura 26 os dados com os tempos obtidos com esta 

replicação são apresentados. Posteriormente na tabela 7 um resumo com os principais dados deste 

procedimento é apresentado. 
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Figura 26. Gráfico de Replicação de 1250 imagens DICOM para SGBD 

Tabela 7. Replicação de 1250 imagens DICOM para SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 15,440988 min. 

Tempo Mínimo   5,169041 min. 

Total 5,893716 h. 

Média   7,072460 min. 

Desvio Padrão 1,90 

Em relação aos resultados deste procedimento a figura 26 e a tabela 7 apresentam variações 

significativas, devido principalmente as manutenções necessárias que devem ser realizadas no 

SGBD PostgreSQL, devido ao excesso de deleções realizadas no procedimento. Após cada iteração 

da replicação eram apagados todos os dados para a realização de uma nova iteração. Mesmo os 

dados sendo deletados, os mesmos continuavam ocupando espaço em disco e degradando o SGBD, 

até que fosse realizada uma limpeza física destes, aumentando de forma considerável seu 

desempenho após essa manutenção. 

4.14.5  Retorno de uma informação no formato HDF5 

A figura 27 apresenta um gráfico com o desempenho do tempo para o retorno de uma 

imagem médica DICOM armazenada sob o padrão HDF5 nos três nodos e realizando o percurso 
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inverso até chegar à imagem armazenada na máquina principal (master). Na tabela 8 mostra um 

resumo de alguns dados obtidos com os procedimentos realizados. 

 

 Figura 27. Gráfico de Retorno de Informações de uma Imagem sob HDF5 

Tabela 8. Retorno de uma Imagem Replicada em HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 0,041073 seg. 

Tempo Mínimo 0,021528 seg. 

Total 1,421008 seg. 

Média 0,028420 seg. 

Desvio Padrão 0,004 

Com a figura 27 e tabela 8 observa-se que apresentou uma distribuição normal satisfatória, 

não ocorrendo uma diferença significativa entre o melhor e pior tempo de replicação. 

4.14.6  Retorno de 1250 informações sob formato HDF5 

O retorno das imagens médicas em cima do set de 1250 imagens, teve como base a realizada 

em cima de 1 imagem, diferindo apenas na quantidade do conjunto de informações, 

conseqüentemente tendo um aumento considerável no tempo de retorno das imagens médicas, como 

apresentado na figura 28.  Na tabela 9 um resumo com os dados obtidos é apresentado.  
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Figura 28. Gráfico de Retorno de Informações de 1250 dados sob HDF5 

Tabela 9. Retorno de 1250 dados sob HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 12,797980 seg. 

Tempo Mínimo 11,002780 seg. 

Total    9,728144 min. 

Média 11,673772 seg. 

Desvio Padrão 0,31 

Na figura 28 e tabela 9 pode ser verificado que apesar do retorno ter sido realizado em cima 

de um conjunto bem maior (1 contra 1250) a distribuição da normal manteve-se satisfatória, bem 

como uma diferença de tempo máximo para o mínimo igualmente aceitável. 

4.14.7  Retorno de uma informação armazenada no PostgreSQL 

 Este procedimento foi realizado com a implementação de uma metodologia que consistiu no 

retorno de todas as informações replicadas nos nodos (menos as imagens). O retorno destas 

informações foi obtido através de cursores que realizavam loops até chegar às respectivas imagens, 

armazenadas no master, onde foram replicados todos os dados, inclusive os pixels das imagens 

(large object). Na figura 29 é possível observar os tempos obtidos com realização deste 

procedimento. Na tabela 10 é apresentado um resumo dos dados obtidos na realização desta tarefa.  
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Figura 29. Gráfico de Retorno de Informações de uma Imagem sob SGBD 

Tabela 10. Retorno de uma Imagem Replicada sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 2,075698 seg. 

Tempo Mínimo 1,839064 seg. 

Total 98,868736 seg. 

Média 1,977375 seg. 

Desvio Padrão 0,05 

Apesar de o retorno ser referente a somente uma imagem, pode-se observar na figura 29 e 

tabela 10 que ocorre uma variação, diferentemente do retorno realizado utilizando a metodologia 

HDF5, que acontece de forma praticamente constante. 

4.14.8  Retorno de 1250 informações armazenadas no PostgreSQL 

Este procedimento de retorno realizado de forma semelhante ao descrito anteriormente, 

diferindo apenas na quantidade de informações armazenadas nos SGBDs PostgreSQL, em função 

disto apresenta tempos de retorno maiores, estes dados podem ser verificados na figura 30 e na 

tabela 11.  
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Figura 30. Gráfico de Retorno de 625MB sob SGBD 

Tabela 11. Retorno de 625MB sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 5,604786 min. 

Tempo Mínimo 2,796238 min. 

Total 2,686030 h. 

Média 3,223235 min. 

Desvio Padrão 0,67 

Como pode ser observado na figura 30 e na tabela 11, o procedimento de retorno das 

informações replicadas no SGBD apresentou uma diferença significativa do menor para o maior 

tempo de retorno do set de imagens replicados. 

4.14.9  Replicações de imagens DICOM sob HDF5 e SGBD 

A seguir serão apresentados os dados referente às replicações dos sets de imagens 

replicadas, utilizando o formato de dados HDF5 e o SGBD PostgreSql. Sendo os valores dos 

gráficos a soma dos tempos das 50 iterações realizadas para cada set de imagens. 
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Tabela 12. Replicação de imagens DICOM 

Formato Iterações Máximo Mínimo Total Média Desvio 

Padrão 

HDF5 1 0,881775 seg. 0,828837 seg. 42,146509 seg. 0,842930 seg. 0,01 

SGBD 1 6,274627 seg. 0,227733 seg. 54,343194 seg. 1,086864 seg. 1,26 

HDF5 50 57,560737 seg. 55,385323 seg. 47,114420 min. 56,537304 seg. 0,49 

SGBD 50 14,519641 seg. 11,716927 seg. 10,802513 min. 12,963015 seg. 0,73 

HDF5 250 7,141261 min. 4,445503 min. 4,080627 h. 4,896753 min. 0,43 

SGBD 250 1,195631 min. 1,081726 min. 57,316292 min. 1,146326 min. 0,02 

HDF5 500 7,151674 min. 6,542456 min. 5,780116 h. 6,936139 min. 0,12 

SGBD 500 8,534876 min. 2,265754 min. 4,412910 h. 5,295492 min. 1,95 

HDF5 1250 76,982650 min. 22,594118 min. 27,85062 h. 33,420744 min. 9,89 

SGBD 1250 15,440988 min. 5,169041 min. 5,893716 h. 7,072460 min. 1,90 

HDF5 2500 87,390383 min. 47,814406 min. 55,237329 h. 66,284795 min. 10,90 

SGBD 2500 52,032293 min. 11,108187 min. 15,792800 h. 18,951362 min. 8,43 

HDF5 5000 86,015050 min. 75,591160 min. 67,561733 h. 81,074080 min. 2,65 

SGBD 5000 81,310000 min. 21,280000 min. 20,760000 h. 24,910000 min. 8,58 

 

 
 

 
 

Figura 31. Replicação DICOM sob HDF5 e SGBD 



 

 

80 

80 

De forma geral quanto maior o conjunto de imagens DICOM replicadas, maior a diferença 

de tempo total para a realização do procedimento de replicação, tendo um melhor desempenho a 

realizada em cima do SGBD PostgreSQL, como comprovado na figura 31 e na tabela 12. 

4.14.10  Retornos de informações armazenadas sob HDF5 e SGBD 

Na tabela 13 e com o gráfico 32 serão apresentadas as métricas obtidas quando da realização 

do retorno das informações replicadas com o uso do formato de dados HDF5 bem como do SGBD 

PostgreSql. Sendo os valores dos gráficos a soma dos tempos das 50 iterações realizadas para cada 

set de imagens. 

Tabela 13. Retorno de imagens DICOM 

Formato Iterações Máximo Mínimo Total Média Desvio 

Padrão 

HDF5 1 0,041073 seg. 0,021528 seg. 1,421008 seg. 0,028420 seg. 0,42 

SGBD 1 2,075698 seg. 1,839064 seg.. 1,647812 min. 1,977375 seg. 5,75 

HDF5 50 0,550010 seg. 0,500157 seg. 25,995848 seg. 0,519917 seg. 0,01 

SGBD 50 3,691000 seg. 3,647147 seg. 3,047238 min. 3,656686 seg. 0,01 

HDF5 250 2,627126 seg. 2,249553 seg. 2,007230 min. 2,408676 seg. 0,08 

SGBD 250 33,269880 seg. 27,465850 seg. 23,021456 min. 27,625747 seg. 0,81 

HDF5 500 5,390549 seg. 4,820145 seg. 4,188357 min. 5,026028 seg. 0,13 

SGBD 500 1,543606 min. 1,404029 €min.    1,200128 h. 1,440153 min. 0,02 

HDF5 1250 12,79798 seg. 11,002780 seg. 9,728144 min. 11,673772 seg. 0,31 

SGBD 1250 5,604786 min. 2,796238 min. 2,686030 h. 3,223235 min. 0,67 

HDF5 2500 1,490629 min. 1,342640 min. 1,143952 h. 1,372742 min. 0,02 

SGBD 2500 4,337518 min. 3,567750 min. 3,060069 h. 3,672083 min. 0,16 

HDF5 5000 4,269787 min. 4,052127 min. 3,450000 h. 4,142309 min. 5,93 

SGBD 5000 9,647390 min. 5,650240 min. 4,816650 h. 5,77998 min. 0,55 
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Figura 32. Retorno de informações sob HDF5 e SGBD 

Como apresentado na figura 32 e na tabela 13, o retorno das imagens médicas baseada no 

formato de dados hierárquico HDF5, teve um melhor desempenho em relação ao SGBD 

PostgreSQL, independentemente da quantidade do set informações.  

 



5  CONCLUSÕES 

Em cima dos resultados obtidos com os experimentos realizados, podem ser realizadas 

algumas observações. 

Na replicação utilizando SGBD, não foram replicados os dados referentes aos large object 

para os nodos, somente para o nodo principal, porque esta parte de dados é a que possui tamanho 

considerável, o que resultaria em uma replicação mais demorada. A replicação dos dados foi 

realizada de forma serializada, consistindo de inserções nas tabelas do nodo principal e 

posteriormente nas tabelas dos demais nodos.  

A replicação de dados sob o formato HDF5 teve um desempenho melhor em relação à 

replicação armazenada no SGBD PostgresSQL quando esta é executada em cima de um exame por 

vez, apresentando um desempenho cerca de 22,45% melhor levando-se em conta o tempo total de 

replicação. Adicionalmente obteve-se uma menor média e um menor desvio padrão, como pode ser 

observado nas figuras 23 e 25. 

Quando a replicação foi realizada com um set de 1250 imagens DICOM, com base nos 

resultados apresentados nas figuras 24 e 26, pode-se observar que o SGBD PostgreSQL teve um 

melhor desempenho, de 78%, comparando-se com a implementação da metodologia utilizando o 

formato HDF5 proposta por este trabalho, levando-se em conta o tempo total de todas as iterações 

(cinqüenta) realizadas. 

Adicionalmente o fato de replicações realizadas sob o SGBD apresentarem diferenças 

significativas no tempo, deve-se principalmente, que depois de realizadas algumas replicações no 

banco são necessárias realizar uma manutenção deste, o vacuum, que segundo Postgresql (2008) é 

uma ferramenta que auxilia o Database Administrator (DBA) na correção da perda de performance 

ocasionada pelo grande número de inserções e exclusões de registros, influenciando desta maneira 

no seu desempenho. E as variações sob o formato HDF5, devem-se ao excesso de acesso ao disco e 

ao tráfego de rede ocasionado pelas replicações realizadas. 

Em relação ao tempo de retorno das informações, houve uma diferença considerável em 

favor dos dados armazenados no HDF5. Observando-se as figuras 27 e 29 nota-se que na 

recuperação de uma imagem o tempo de recuperação em relação ao dado armazenado no SGBD 

apresentou uma melhor performance de 98%, comparando com o retorno implementado sob SGBD.  
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Quando o retorno foi realizado em um set 1250 mil imagens (625 MB) tiveram um melhor 

desempenho também à realizada sob a metodologia proposta na presente dissertação como pode ser 

observado nas figuras 28 e 30. O formato HDF5 teve um tempo de retorno 93% melhor que o 

retorno utilizando o SGBD relacional PostgreSQL. 

Esta dissertação teve uma diferença na forma como os dados são estruturados atualmente na 

RCTM. Estes dados quando necessitam ser transferidos de uma localidade para outra são realizadas 

de forma total, os metadados juntamente com os dados referentes aos pixels data. Caso no presente 

trabalho fosse realizadas replicações baseados nesta forma de estrutura, os tempos de replicação 

baseado no SGBD PostgreSQL teriam tempo de resposta bem maiores em relação ao HDF5. 

No Sistema de Arquivos de alto desempenho HDF5 a estrutura definida na presente 

dissertação permite que se obtenha um maior grau de armazenamento em termos de informações. O 

desempenho foi prejudicado, acredita-se principalmente pela escolha do Sistema de Arquivos 

Distribuído escolhido para realizar o compartilhamento entre as máquinas do cluster (NFS), bem 

como a estruturação utilizada.  

A solução proporciona acesso aos exames e às informações do paciente de forma integrada, 

rápida, eficiente e segura. Desta forma possibilita transformar o enorme volume de dados existentes 

nas instituições em informação recuperável e compartilhável, com objetivo de oferecer uma 

melhoria da qualidade do atendimento à população.  

O presente trabalho proporciona um desafio para o desenvolvimento de uma aplicação que 

poderá envolver milhões de acessos por ano, milhares de usuários e a garantia de uma transição 

segura para um sistema de atendimento mais ágil, informatizado e distribuído. Utilizando-se de 

padrões e arquiteturas abertas que permitam a integração das informações com outras Instituições 

de Saúde.  

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

A seguir serão apresentadas algumas sugestões para trabalhos futuros que utilizam as 

tecnologias proposta nesta dissertação bem como outras tecnologias que objetivam atingir um maior 

grau de desempenho no uso das imagens médicas digital. 

Outra forma de replicação que poderia ser implementada, seria armazenar os dados no nodo 

principal e este realizar a replicação aos demais nodos, com a implementação de triggers 
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armazenadas na máquina principal do cluster. Com esta alteração as triggers seriam as responsáveis 

pelas replicações dos metadados para as máquinas secundárias do cluster, o que poderá resultar em 

um melhor desempenho nos tempos de replicação. 

Na replicação sob o formato de dados HDF5, poderia ser realizada de forma paralela com o 

uso de MPI (Message-Passing Interface) I/O, com isso poderia se ganhar um tempo considerável, 

provavelmente abaixo dos tempos obtidos com a replicação no SGBD. 

Baseado nos resultados obtidos pode-se concluir que uma solução baseada na combinação 

das duas tecnologias utilizadas, poderia ser considerada. Para a replicação dos dados poderia ser 

utilizado o SGBD PostgreSQL e para o retorno dessas informações, o formato de dados hierárquico 

HDF5. 

Com algumas alterações pode ser mudada a forma de replicação passando de single-master 

para multi-master, podendo neste caso, os nodos em determinado momento serem servidores, e em 

outro momento clientes, o que simularia um ambiente mais aproximado da realidade da Rede 

Catarinense de Telemedicina. 

Adicionalmente, poderia ser implementado a replicação sob o formato HDF5, fazendo uso 

de outro sistema de distribuição de dados, como o Parallel Virtual File System (PVFS). Para esta 

implementação teria que realizar uma pequena alteração na forma de replicação utilizada na 

Network File System, com esse sistema de arquivos (PVFS) todos os dados deveriam ser replicados 

(metadados e large object), não somente os metadados conforme foi realizado no presente trabalho. 

Apesar de nesta proposta ser replicado os dados completos, poderia ter um ganho de desempenho, 

pois esta seria realizada de forma paralela. 

Poderia ser investigado se o HDF5 permite comportar e armazenar mais informações e 

adicionalmente proporcionar busca e gerenciamento com padrão diferenciado em relação ao 

Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Desta forma poderia prover uma maior portabilidade 

entre os equipamentos médicos disponíveis. 

Será que poderíamos ter um estudo que levasse em conta diferentes arquiteturas com 

desempenhos diferenciados, por exemplo, fazer uso de máquinas multiprocessadas (SMP) ou um 

cluster com um Sistema de Armazenamento Especializado e desta forma verificar as performances 

das tecnologias estudadas o que poderia determinar qual a melhor forma de gerenciar bem como 
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distribuir esses dados de forma que se ganhe em custo e qualidade nas informações geradas pelos 

equipamentos médicos e armazenadas em suas PACS.  
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ANEXOS 



MÉTRICAS 

A seguir serão apresentados dados e gráficos referente às métricas obtidas na presente 

dissertação. 

REPLICAÇÃO DE IMAGENS DICOM 

Os gráficos e dados obtidos com as replicações realizadas sob o formato HDF5 e o SGBD 

PostgreSql: 

 

Figura 33. Gráfico de Replicação de 25MB de imagens DICOM para HDF5 

Tabela 14. Replicação de 25MB de imagens DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 57,560737 seg. 

Tempo Mínimo 55,385323 seg. 

Total 47,114420 min. 

Média 56,537304 seg. 

Desvio Padrão 0,49 

 

 



 

 

92 

92 

 

Figura 34. Gráfico de Replicação de 125MB de imagens DICOM para HDF5 

Tabela 15. Replicação de 125MB de imagens DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 7,141261 min. 

Tempo Mínimo 4,445503 min. 

Total 4,080627 h. 

Média 4,896753 min. 

Desvio Padrão 0,43 
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Figura 35. Gráfico de Replicação de 250MB de imagens DICOM para HDF5 

Tabela 16. Replicação de 250MB de imagens DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 7,151674 min. 

Tempo Mínimo 6,542456 min. 

Total 5,780116 h. 

Média 6,936139 min. 

Desvio Padrão 0,12 
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Figura 36. Gráfico de Replicação de 1250MB de imagens DICOM para HDF5 

Tabela 17. Replicação de 1250MB de imagens DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 87,390383 min. 

Tempo Mínimo 47,814406 min. 

Total 55,237329 h. 

Média 66,284795 min. 

Desvio Padrão 10,90 
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Figura 37. Gráfico de Replicação de 2500MB de imagens DICOM para HDF5 

Tabela 18. Replicação de 2500MB de imagens DICOM para HDF5 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 86,015052 min. 

Tempo Mínimo 75,591156 min. 

Total 67,561733 h. 

Média 81,074080 min. 

Desvio Padrão 2,65 
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Figura 38. Gráfico de Replicação de 25MB de imagens DICOM sob SGBD 

Tabela 19. Replicação de 25MB de imagens DICOM sob SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 14,519641seg. 

Tempo Mínimo 11,716927seg. 

Total 10,802513 h. 

Média 12,963015 seg. 

Desvio Padrão 0,73 
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Figura 39. Gráfico de Replicação de 125MB de imagens DICOM sob SGBD 

Tabela 20. Replicação de 125MB de imagens DICOM sob SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 1,195631 min. 

Tempo Mínimo 1,081726 min. 

Total 57,316292 min. 

Média 1,146326 min. 

Desvio Padrão 0,02 
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Figura 40. Gráfico de Replicação de 250MB de imagens DICOM sob SGBD 

Tabela 21. Replicação de 250MB de imagens DICOM sob SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 8,534876 min. 

Tempo Mínimo 2,265754 min. 

Total 4,412910 h. 

Média 5,295492 min. 

Desvio Padrão 1,95 
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Figura 41. Gráfico de Replicação de 1250MB de imagens DICOM sob SGBD 

Tabela 22. Replicação de 1250MB de imagens DICOM sob SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 52,032293 min. 

Tempo Mínimo 11,108187 min. 

Total 15,792802 h. 

Média 18,951362 min. 

Desvio Padrão 8,43 
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Figura 42. Gráfico de Replicação de 2500MB de imagens DICOM sob SGBD 

Tabela 23. Replicação de 2500MB de imagens DICOM sob SGBD 

Replicação 

Iterações 50 

Tempo Máximo 81,318970 min. 

Tempo Mínimo 21,281658 min. 

Total 20,761667 h. 

Média 24,914000 min. 

Desvio Padrão 8,58 

RETORNO DE INFORMAÇÕES SOB HDF5 E POSTGRESQL 

Os gráficos e dados obtidos com os retorno das informações armazenadas sob o formato 

HDF5 e o SGBD PostgreSql: 

 



 

 

101 

101 

 

Figura 43. Gráfico de Retorno de 25MB de informações sob HDF5 

Tabela 24. Retorno de 25MB de informações sob HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 0,550010 seg. 

Tempo Mínimo 0,500157 seg. 

Total 25,995848 seg. 

Média 0,519917 seg. 

Desvio Padrão 0,01 
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Figura 44. Gráfico de Retorno de 125MB de informações sob HDF5 

Tabela 25. Retorno de 125MB de informações sob HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 2,627126 seg. 

Tempo Mínimo 2,249553 seg. 

Total 2,007230 min. 

Média 2,408676 seg. 

Desvio Padrão 0,08 
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Figura 45. Gráfico de Retorno de 250MB de informações sob HDF5 

Tabela 26. Retorno de 250MB de informações sob HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 5,390549 seg. 

Tempo Mínimo 4,820145 seg. 

Total 4,188357 min. 

Média 5,026028 seg. 

Desvio Padrão 0,13 
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Figura 46. Gráfico de Retorno de 1250MB de informações sob HDF5 

Tabela 27. Retorno de 125MB de informações sob HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 1,490629 min. 

Tempo Mínimo 1,342647 min. 

Total 1,143952 h. 

Média 1,372742 min. 

Desvio Padrão 0,02 
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Figura 47. Gráfico de Retorno de 2500MB de informações sob HDF5 

Tabela 28. Retorno de 2500MB de informações sob HDF5 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 4,269786 min. 

Tempo Mínimo 4,052126 min. 

Total 3,451924 h. 

Média 4,142309 min. 

Desvio Padrão 0,05 
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Figura 48. Gráfico de Retorno de 25MB de informações sob SGBD 

Tabela 29. Retorno de 25MB de informações sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 3,691000 seg. 

Tempo Mínimo 3,647147 seg. 

Total 3,047238 seg. 

Média 3,656686 seg. 

Desvio Padrão 0,008 
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Figura 49. Gráfico de Retorno de 25MB de informações sob SGBD 

Tabela 30. Retorno de 25MB de informações sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 33,269880 seg. 

Tempo Mínimo 27,465850 seg. 

Total 23,021456 min. 

Média 27,625747 seg. 

Desvio Padrão 0,81 
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Figura 50. Gráfico de Retorno de 250MB de informações sob SGBD 

Tabela 31. Retorno de 250MB de informações sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 1,543606 min. 

Tempo Mínimo 1,404029 min. 

Total 1,200128 h. 

Média 1,440153 min. 

Desvio Padrão 0,02 
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Figura 51. Gráfico de Retorno de 1250MB de informações sob SGBD 

Tabela 32. Retorno de 1250MB de informações sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 4,337518 min. 

Tempo Mínimo 3,567750 min. 

Total 3,060069 h. 

Média 3,672083 min. 

Desvio Padrão 0,16 
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Figura 52. Gráfico de Retorno de 1250MB de informações sob SGBD 

Tabela 33. Retorno de 1250MB de informações sob SGBD 

Retorno 

Iterações 50 

Tempo Máximo 9,647390 min. 

Tempo Mínimo 5,650243 min. 

Total 4,816652 h. 

Média 5,779982 min. 

Desvio Padrão 0,55 

 

 

 

 


