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RESUMO 

DOMINGUES DOS SANTOS, Carlos Eduardo. Processamento de Imagens 
Distribuído usando o Hadoop e HIPI. 2017. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Ponta Grossa, 2017. 

O processamento distribuído de dados é uma importante tecnologia que vem se 
tornando popular nos últimos anos devido principalmente ao aumento da quantidade 
de informação produzida pela Internet. Para tal processamento correr a contento é 
necessário o uso de ferramentas computacionais (hardware e software) adequadas. 
O Hadoop é um ótimo exemplo de software utilizado para esse fim, sendo usado em 
clusters computacionais para criar um ambiente que permita o processamento 
distribuído de dados. Para o processamento de imagens, o Hadoop usa uma extensão 
especializada chamada HIPI (Hadoop Image Processing Interface), a qual fornece 
modelos de execução baseados em paradigmas conhecidos de processamento e 
tratamento de imagens. Neste estudo através do uso de Hadoop e HIPI foram 
realizados testes para determinar as vantagens e desvantagens de se aplicar o 
processamento distribuído em uma técnica específica de processamento digital de 
imagens. Para os testes, foi aplicada a técnica conhecida e utilizada para detecção de 
plano de fundo, adaptada para o funcionamento em um ambiente distribuído. Os 
resultados obtidos evidenciaram a superioridade do processamento distribuído 
usando Hadoop e HIPI em relação ao processamento sequencial.  

Palavras-chave: Processamento Distribuído. Hadoop. HIPI. Processamento digital de 
imagens.  

 



 

ABSTRACT 

DOMINGUES DOS SANTOS, Carlos Eduardo. Distributed Image Processing 
using Hadoop and HIPI. 2017. 66 p. Work of Conclusion Course (Graduation in 
Computer Science) – Federal University of Technology - Paraná. Ponta Grossa, 
2017. 

Distributed data processing is an important technology that grew up in the last years 
due mainly to the increase in quantity of information produced by the Internet. For this 
type of processing get satisfactory levels, it is necessary to use appropriate computer 
tools (hardware and software). Hadoop is a great example of software used for this 
end, and it has being used in computer clusters to create an environment that allows 
distributed data processing. For images processing, Hadoop uses a specialized 
extension called HIPI (Hadoop Image Processing Interface), which provides execution 
models based on known processing paradigms and imaging. In this work, tests were 
performed using Hadoop and HIPI, to determine the advantages and disadvantages 
of using distributed processing in a specific technique of digital image processing. For 
testing, it was applied a known and used technique for background modelling. Also, it 
was adapted to operate in a distributed environment. The results obtained demonstrate 
the superiority of the distributed processing using Hadoop and HIPI in relation to the 
sequential processing. 

Keywords: Distributed Processing. Hadoop. HIPI. Digital Image Processing.  
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1 INTRODUÇÃO 

O processamento distribuído de dados é uma técnica utilizada para melhorar 

a eficiência e a performance de tarefas, e/ou o desempenho de um determinado 

sistema (KSHEMKALYANI, 2010). A base do processamento distribuído é composta 

por grupos de computadores que se comunicam através de uma rede e que tem por 

finalidade executar partes de uma tarefa simultaneamente de forma a alcançar um 

mesmo objetivo (GOSH, 2007). Adicionalmente, é possível o compartilhamento de 

recursos como unidades de armazenamento e processamento, e o acesso remoto 

desses dados e recursos (KSHEMKALYANI, 2010). 

Dessa forma o compartilhamento de recursos faz com que o uso de 

processamento distribuído seja uma opção que proporciona aumento de desempenho 

para a execução de uma determinada tarefa de um sistema, por exemplo 

(KSHEMKALYANI, 2010). Um sistema distribuído pode ser implementado de 

diferentes formas. Atualmente o Hadoop, um framework construído sobre a plataforma 

Java, vem sendo amplamente usado no desenvolvimento de aplicações distribuídas 

(WHITE, 2016).  

Desenvolvido para fins de processamento e armazenamento distribuído de 

grandes quantidades de dados, o Hadoop é executado por meio de clusters que 

operam através de simples modelos de programação. Além disso, possui grande 

escalabilidade, podendo ser configurado tanto para um servidor individual, quanto 

para um cluster formado por milhares de máquinas, que disponibilizam 

processamento e armazenamento de dados (APACHE HADOOP, 2016).  

Outra área que vem ganhando grande visibilidade é a de tratamento de 

imagens (GONZALEZ; WOODS, 2010). O processamento digital de imagens é 

amplamente utilizado em áreas de estudos relacionadas à entrada e saída de 

imagens, extração de atributos das mesmas, e também na busca por reconhecimento 

de padrões. Contudo para a realização de tais operações é necessário que a imagem 

seja corretamente definida e processada (DE PAULA, 2009).  

Uma imagem pode ser definida como um conjunto de elementos de números 

finitos, chamados pixels (picture elements) (GONZALEZ; WOODS, 2010), e o correto 

tratamento desses pixels requer um adequado poder computacional. Este pode variar 

imensamente conforme as necessidades de processamento da imagem, precisando 
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geralmente de técnicas variadas de execução como forma de melhora de 

desempenho.  

Uma forma para alcançar o referido melhoramento é aplicar o processamento 

paralelo e distribuído de imagens. Para isso pode ser usada uma biblioteca para o 

Hadoop, conhecida como HIPI (2016). Esta biblioteca foi desenvolvida para aumentar 

a eficiência da taxa de transferência do processamento digital de imagens de forma 

paralela executada em clusters (HIPI, 2016).  

 

1.1 OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos 

deste trabalho.  

 

1.1.1  Objetivo Geral 

Realizar testes de processamento distribuído de imagens usando Hadoop e 

HIPI, e comparar os resultados obtidos destes testes com os resultados obtidos dos 

testes de processamento sequencial de imagens. Especificamente, a intenção é 

aplicar a técnica de processamento digital de imagens para a detecção de plano de 

fundo (background modelling), analisando a influência do processamento distribuído 

nos resultados. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

Este trabalho tem os seguintes objetivos específicos:  

• Implantar um sistema distribuído (com Hadoop e HIPI) para a realização 

dos testes de processamentos digital de imagens; 

• Realizar testes para aplicação da técnica de detecção de plano de fundo 

(background modelling) em imagens utilizando o modelo de 

processamento distribuído via Hadoop e HIPI; 
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• Comparar as diferenças entre o processamento distribuído e o 

processamento sequencial de imagens que representem um conjunto 

peculiar conhecido na área. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Com a popularização da Internet, e das redes sociais em particular, o 

processamento digital de imagens se tornou importante para usuários e empresas 

(GANTZ et al., 2009). Um exemplo de seu uso seria, por exemplo, a aplicação de uma 

técnica de compressão em um grande conjunto de imagens visando à economia de 

largura de banda, quando da transmissão das mesmas. 

Tal necessidade requer poder computacional para o seu desenvolvimento, o 

que necessariamente exige estudos de eficiência e desempenho. Uma das principais 

perguntas que se tenta responder é: qual a melhor opção de técnica de 

processamento dados para utilizar no processamento digital de imagens? 

Esse questionamento é interessante visto que o processamento distribuído 

pode oferecer uma boa solução para casos em que o algoritmo possa ser executado 

de forma paralela. Considerando que o mesmo faz uso de mais de uma unidade de 

cálculo simultaneamente e em máquinas diferentes, é possível particionar uma tarefa 

entre computadores de uma rede sem que uma parte da tarefa afete a outra, segundo 

KSHEMKALYANI (2008). Isso é possível porque as tarefas não compartilham o 

mesmo barramento de memória como acontece no processamento paralelo. 

Assim este trabalho se propôs a fazer uma investigação das características 

do processamento distribuído de imagens. Foram analisados a eficiência e o 

desempenho para determinar alguns possíveis fatores que poderiam tornar essa 

técnica mais adequada para o caso de detecção de plano de fundo em imagens 

digitais.  

A intenção principal foi realizar testes usando-se a técnica de processamento 

distribuído de imagens através do uso da ferramenta Hadoop, comparando 

posteriormente com resultados de testes similares oriundos de processamento 

sequencial realizados no mesmo computador. Desta forma, tornando possível 

identificar situações e peculiaridades que influenciam nas escolhas das técnicas de 

processamento usadas no processamento de imagens. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A seção atual fornece explicações e fundamenta teorias que estão 

diretamente relacionados ao desenvolvimento desse trabalho. Será mostrada nesta 

seção a descrição de cada tecnologia utilizada neste trabalho, e que possibilitou a 

realização dos testes de processamento digital de imagens de forma distribuída, 

assim como os resultados obtidos. 

A mesma está dividida em duas partes: a primeira se concentra no Hadoop 

que foi a ferramenta utilizada para auxiliar no processamento distribuído, e a segunda 

aborda fundamentos e técnicas de tratamento de imagens utilizadas. 

 

2.1 HADOOP 

Com o grande aumento da quantidade de dados trafegados na web, gerados 

principalmente por aplicações Big Data (cujo dados estão na ordem de Terabytes), 

surgiu-se a necessidade de mecanismos que sejam capazes de realizar o 

processamento, e o armazenamento desses dados de forma rápida e eficiente 

(SHVACHKO, 2010). Busca-se com isso diminuir o tempo de acesso a um grande 

volume de dados. Visando suprir essas necessidades, uma equipe do Yahoo! 

desenvolveu o Hadoop (WHITE, 2015). 

O Hadoop é um framework open-source que é executado sobre a plataforma 

Java. O mesmo foi desenvolvido para otimizar ambientes distribuídos que demandam 

alta carga de processamento e armazenamento de dados. Já consolidado no 

mercado, empresas como Facebook, Spotify, Twitter, fazem uso dessa tecnologia 

diariamente (WHITE, 2015).  

Pode-se ainda citar os principais benefícios que o Hadoop pode proporcionar 

às aplicações que possuem alta demanda de dados (GOLDMAN et. al, 2012): 

 

• Alta escalabilidade: Configurável para arquiteturas de apenas um node, 

como para arquiteturas que possuam milhares de nodes; 

• Tolerância a falhas: Caso algum node apresente algum problema 

impossibilitando o processamento de algum dado, esse mesmo 

processamento pode ser executado em um outro node disponível; 
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• Robusto: Hadoop oferece mecanismos de replicação de dados, 

armazenamento de metadados, e informações de processos que 

possibilitam que a aplicação continue sendo executada mesmo após a 

ocorrência de alguma falha; 

• Simplicidade: Problemas relacionados à programação paralela como 

tolerância à falhas, escalonamento e balanceamento de carga são 

tratados pelo próprio Hadoop. 

• Transparência: Proporciona facilidade pela busca de dados e arquivos, 

dando a impressão de que os arquivos estão armazenados de forma 

centralizada, quando na realidade que estão armazenados de forma 

distribuída entre os computadores da rede. 

 

Antes de ser feita uma descrição mais detalhada a respeito do Hadoop, é 

necessário conhecer um conceito fundamental para o funcionamento deste: o modelo 

de programação MapReduce. 

 

2.1.1  MapReduce 

O modelo de programação MapReduce foi apresentado pela Google no 

OSDI’04: Sixth Symposium on Operating System Design and Implementation, 2004. 

Esse modelo foi desenvolvido diante da necessidade de possibilitar a otimização de 

processamento de grandes quantidades de dados, assim como o armazenamento de 

grandes quantidades de dados em ambientes distribuídos (DEAN; GHEMAWAT, 

2004).  

Outra característica relevante do MapReduce, segundo a Google, é o fato do 

MapReduce trabalhar de forma paralela com os dados sem a necessidade dos 

mesmos estarem armazenados de forma centralizada. Além disso, o MapReduce é 

responsável pelos detalhes de particionamento dos dados de entrada, pelo controle 

do mecanismo de tolerância a falhas, pelo escalonamento da execução dos 

programas de um conjunto de máquinas, e pelo gerenciamento da comunicação entre 

as máquinas requeridas para uma tarefa (DEAN; GHEMAWAT, 2004).  

O principio do funcionamento do MapReduce é expresso por duas funções. A 

primeira função é a Map, que é responsável pelo pré-processamento dos dados de 
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forma a fazer o mapeamento dos mesmos em conjuntos chave/valor com o objetivo 

de gerar um conjunto de pares de chave/valor intermediário. A segunda é a função 

Reduce, que é responsável por receber o resultado da função Map e agrupar as 

chaves geradas de acordo com um valor comum. As duas funções têm por finalidade 

melhorar o desempenho de processamento evitando que uma rotina de recuperação 

de dados seja executada exaustivamente (DEAN; GHEMAWAT, 2004). 

Como exemplo geral do funcionamento do MapReduce, considere o problema 

de contar o número de ocorrências de cada palavra em um grande conjunto de 

documentos. Para exemplificar o funcionamento do MapReduce, considere o 

pseudocódigo do quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1: Pseudocódigo do algoritmo contagem de palavras 
    map(String key, String value): 
    // key: document name 
    // value: document contents 
       for each word w in value: 
          EmitIntermediate(w, "1"); 
     
    reduce(String key, Iterator values): 
    // key: a word 
    // values: a list of counts 
       int result = 0; 
       for each v in values: 
           result += ParseInt(v); 
       Emit(AsString(result)); 

Fonte: Adaptação Dean e Ghemawat (2004) 
 

No pseudocódigo descrito no quadro 1, a função map emite cada palavra 

associada a contagem de ocorrências da mesma (neste exemplo apenas ‘1’). A 

função reduce por sua vez, fará a soma de todas as ocorrências emitidas para uma 

respectiva palavra. Os valores intermediários são gerados pela função reduce via um 

iterator. Isso possibilita a manipulação de listas de valores que são muito grandes para 

serem alocadas na memória (DEAN; GHEMAWAT, 2004). 

Após uma descrição detalhada a respeito do modelo programação 

MapReduce utilizado pelo Hadoop, será feita na próxima seção a descrição dos 

principais componentes do Hadoop. 
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2.1.2  Principais componentes do Hadoop 

Os componentes principais que constituem a base do Hadoop são os 

subprojetos Hadoop MapReduce (HMR), o Hadoop Distributed File System (HDFS), 

e o gerenciador de recursos (YARN) (APACHE HADOOP, 2016). No entanto, existem 

outros subprojetos que são nativos ou que podem ser integrados, como por exemplo, 

o Hadoop Interface Processing Image (HIPI) que iremos ver mais adiante nesse 

trabalho. Na figura 1, podemos visualizar os componentes nativos do Hadoop. 

 
    Figura 1: Organização dos componentes nativos do Hadoop 

 
    Fonte: adaptação de (HORTONWORKS, 2014b) 

 

Como se pode observar na figura 1, a partir da versão 2.0 do Hadoop, o 

MapReduce teve o componente de gerenciamento de recursos separado, tornando-

se o YARN (Yet Another Resource Navigator) (APACHE HADOOP, 2016). 

 Cada componente do Hadoop possui suas respectivas tarefas, no entanto 

operam de forma integrada para atingir um objetivo geral: a manipulação dos dados 

de forma distribuída e eficiente (WHITE, 2015). Abaixo segue uma lista com uma 

breve descrição de cada componente do Hadoop: 

• HDFS (Hadoop Distributed File System): É o sistema de armazenamento 

distribuído de dados utilizado pelo Hadoop;  

• HMR (Hadoop MapReduce): trata-se do paradigma computacional 

MapReduce utilizado pelo Hadoop para processamento de dados em 

grande escala. 

 
Internamente o Hadoop possui uma estrutura de execução baseada na 

arquitetura Master/Slave (algumes vezes chamada de Master/Worker), no qual o node 
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master, conhecido como NameNode, controla as tarefas de acesso e processamento 

de dados, e o nodes slaves, conhecidos como  DataNodes, são responsáveis  pelo 

armazenamento e processamento desses dados (WHITE, 2015). 

Nas próximas seções serão discutidos de forma detalhada o funcionamento e 

características de cada um desses componentes. 

 

2.1.3  NameNode 

O NameNode é responsável por gerenciar os diretórios do sistema de 

arquivos, ou seja, a árvore do sistema de arquivos. Além disso, armazena metadados 

de todos os arquivos e diretórios que se encontram nessa árvore. No NameNode, 

arquivos e diretórios são representado por inodes, que armazenam informações como 

permissões, horário de acesso e modificação, namespace, e o espaço em disco 

ocupado por esses dados (SHVACHKO et al., 2010). 

 Todas as informações da árvore de diretórios e blocos de arquivos alocados 

dos DataNodes, são mantidos pelo NameNode, ou seja, o NameNode possui a 

localização de todos os dados físicos dos DataNodes. Além disso, o NameNode 

possui um serviço chamado Job Tracker que é responsável por gerenciar a forma 

como o processamento de dados será feito. Como o processamento é distribuído 

pelos DataNodes, o Job Tracker especificará qual DataNode processará os dados 

envolvidos na execução de uma tarefa da aplicação (VENNER, 2009). 

Apesar deste fato, não há comunicação direta com troca de mensagens entre 

o NameNode e os DataNodes, o NameNode simplesmente identifica os DataNodes 

que estão aptos a receber instruções. São instruções trocadas entre NameNode e 

DataNodes: 

• Habilitar ou desabilitar um node; 

• Remover réplicas de um bloco; 

• Replicar blocos de dados para outros nodes; 

• Enviar imediatamente relatório de bloco. 
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2.1.4  DataNode 

Na arquitetura Master/Slave, temos os DataNodes que representam os nodes 

slaves em um cluster. Os DataNodes são responsáveis pelo processamento e 

armazenamento distribuído dos dados. Durante a replicação de um bloco no 

DataNode, dois arquivos são criados dentro do sistema de arquivos local nativo do 

host. Um desses arquivos contém os dados do bloco propriamente, e outro contém os 

metadados do mesmo (SHVACHKO et. al, 2010). 

O NameNode contém informações (metadados) fundamentais a respeito dos 

DataNodes, como saber se um DataNode está disponível ou não. Para obter essa 

informação existe um sistema chamado Heartbeats, o qual faz com que cada 

DataNode envie periodicamente mensagens ao NameNode em intervalos de 3 

segundos (WHITE, 2009). 

Assim como nos NameNodes, os DataNodes possuem serviços integrados. 

O Task Tracker é o serviço responsável por executar as tarefas de MapReduce 

individualmente em cada DataNode. Quando um DataNode recebe instruções do Job 

Tracker, o mesmo as executa, informando o progresso ao Job Tracker durante a 

execução, e retornando o resultado ao final da execução, o qual pode ser integrado 

com os resultados de outros DataNodes (VENNER, 2009). 

Na figura 2, é possível visualizar a arquitetura utilizada pelo Hadoop, e 

também quais serviços estão integrados em cada node da arquitetura, a qual 

compõem o Hadoop. Uma outra observação a respeito da arquitetura é o fato de que 

a comunicação é feita somente entre node master e nodes slaves . 
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   Figura 2: Arquitetura Master/Slave Hadoop 

 
   Fonte: TECH ANNOTATION (2016) 

 

2.1.5  Hadoop Distributed File System (HDFS)  

O HDFS é o sistema de arquivos distribuído desenvolvido para armazenar 

arquivos com grandes quantidades de dados (na ordem de TB ou ainda maior) em 

grupo de máquinas de uma rede ou cluster. Além disso, o HDFS possui mecanismos 

que o caracteriza como um sistema altamente tolerante a falhas, ou seja, possui 

mecanismos internos de detecção e recuperação automática de falhas (WHITE, 

2015). 

O HDFS é construído com base no padrão de processamento de dados, 

conhecido como write-once, read-many-times, ou seja, escreva uma vez, leia várias 

vezes. A utilização desse padrão na construção do HDFS é de suma importância para 

o desempenho de aplicações que processam grandes quantidades de dados e que 

precisam repetir inúmeras vezes essa operação (WHITE, 2015). 

Outra característica relevante do HDFS, é o fato do NameNode armazenar 

metadados do sistema de arquivos em sua memória, ou seja, o número máximo de 

arquivos que o sistema de arquivos pode conter deve ser igual, ou inferior a 

quantidade de memória do NameNode. De forma geral, em um sistema de arquivos, 

cada bloco unitário de dados ocupa 512 bytes de memória, então, é possível 

armazenar milhões de arquivos de blocos unitários. No entanto, armazenamento na 
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ordem de bilhões de arquivos está além da capacidade do hardware da atualidade 

(WHITE, 2015). 

Assim como um disco, o HDFS possui seu tamanho de bloco, que é a menor 

quantidade de dados que pode ser lida ou escrita em um disco. Tipicamente o espaço 

ocupado por um bloco no disco é de 512 bytes, porém no HDFS o tamanho de bloco 

é muito maior: 128 MB por padrão. Esse é o motivo pelo qual o Hadoop não trabalha 

bem com dados relativamente pequenos. 

Similar a um sistema de arquivos comum, o HDFS realiza operações de 

permissões de escrita, leitura e execução. Todos os arquivos e diretórios contidos no 

HDFS são representados no NameNode por inodes, os quais registram informações 

como permissões, modificação, números de acessos e espaço ocupado em disco 

(SHVACHKO et al., 2010).  

O processo de escrita de um bloco de dado dentro do HDFS é feito através 

dos seguintes passos, como mostra o exemplo a seguir: 

• Cliente se comunica com o NameNode para solicitar três DataNodes onde 

o bloco de dados será replicado; 

• NameNode envia a resposta ao cliente, especificando em quais 

DataNodes  pode ser escrito o bloco de dado; 

• Cliente escreve diretamente em um DataNode especificado; 

• DataNode onde os dados foram escritos replica o blocos de dados 

recebidos para o restante dos nós especificados; 

• No caso de houver mais blocos de dados, os mesmos serão escritos no 

local especificado pelo NameNode. 

Em relação ao fluxo descrito acima, há apenas 1 (um) NameNode para o 

cluster, o qual possui fator de replicação 3 (três), valor padrão de replicação utilizado 

pelo Hadoop. Esse fator de replicação representa para quantos DataNodes do cluster 

o bloco de dado será replicado. O cluster pode ter milhares de DataNodes e dezena 

de milhares de clientes HDFS por cluster, visto que cada DataNode pode executar 

múltiplas tarefas do cliente concorrentemente (SHVACHKO et. al, 2010).  

Sendo assim, um cluster HDFS que opera sob a arquitetura Master/Slaves, 

possui dois tipos de nós: 

• NameNode (Master); 

• DataNodes (Slaves). 
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2.1.6  Hadoop MapReduce (HMR) 

O framework HMR é o componente interno do Hadoop responsável pelo 

processamento dos dados que implementa os mesmos conceitos do modelo de 

programação MapReduce. A vantagem do HMR é o fato de não haver a necessidade 

de se implementar qualquer código para que os processos sejam executados 

paralelamente. Isso faz com que a utilização do Hadoop se torne flexível, tolerante a 

falhas e altamente escalável. O princípio de funcionamento do MapReduce pode ser 

expressa por duas funções: Map e Reduce. 

Durante a etapa da função Map, o node master distribui os dados de entrada 

e divide-os em subproblemas para os nodes slaves, que por sua vez irão processar 

essas sub-instâncias do problema e retornar um resultado ao node master. 

Na etapa de Reduce, o node master coletará todos os resultados desses 

subproblemas e os combinará de forma a gerar uma saída com o resultado final do 

problema inicial.  

A função Map tem como entrada um conjunto de pares chave/valor 𝑘1, 𝑣1 , 

o qual irá gerar como saída um conjunto intermediário de pares chave/valor {𝑘2, 𝑣2}:  

• 𝑀𝑎𝑝	 𝑘1, 𝑣1 → 	 {𝑘2, 𝑣2}  

A biblioteca MapReduce irá agrupar todos esses valores intermediários que 

estão associados à uma mesma chave intermediária (Map). Posteriormente todo o 

conjunto de valores associados à chave será passado para a função Reduce (DEAN; 

GHEMAWAT, 2004). 

A função Reduce, recebe esse conjunto de valores (𝑘2, 𝑣2 ), associados à 

chave intermediária. Em seguida todos esses valores são unidos (Shuffle) de forma a 

obter a uma redução desse conjunto de valores {𝑣3}.  

• 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒(𝑘2, 𝑣2 ) → {𝑣3}  

Para um melhor entendimento do MapReduce, é possível descrevê-lo em 

cinco etapas paralelas e distribuídas, como mostra a figura 3: 

• Preparação da entrada (Split); 

• Geração dos pares chave/valor para cada subproblema da entrada (Map); 

• Junção dos valores intermediários agrupados por chaves (Shuffle); 

• Redução dos valores de cada chave para um valor (Reduce); 
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• Ordenação dos valores obtidos durante a etapa de redução. 

 

 Figura 3: Execução das etapas do MapReduce 

 
 Fonte: Adaptação Apache MapReduce(2016) 

 

As chamadas da função Map são distribuídas entre as múltiplas máquinas 

que compõem um cluster, o qual fará, automaticamente, o particionamento dos dados 

de entrada em um conjunto de M divisões. Essas divisões podem ser processadas 

paralelamente por diferentes máquinas. As chamadas da função Reduce são 

distribuídas entre as partições das chaves intermediárias que serão quebradas em R 

pedaços usando-se uma função de particionamento (e.g., hash(key) mod R), por 

exemplo (DEAN; GHEMAWAT, 2004).  

Dessa forma, pode-se descrever o MapReduce em três etapas principais, 

como é mostrado na figura 4. Na primeira etapa chamada de Map, é feito o 

mapeamento dos dados de entrada em chave/valor. Após o mapeamento desses 

dados, os mesmos passam então pelo chamado processo Shuffle, onde os dados 

serão agrupados de acordo com suas respectivas chaves.  Com os dados agrupados 

em chaves, inicia-se então a etapa de Reduce, ou redução, aonde os conjuntos de 

dados que possuem as mesmas chaves serão reduzidos em um único valor. 
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 Figura 4: Três principais etapas do MapReduce map -> shuffle(agrupar) -> reduce 

 
 Fonte: Apache MapReduce (2016) 

 

Nesta seção foram apresentados os principais componentes do Hadoop 

assim como suas funções e serviços que trabalham internamente para o 

funcionamento do mesmo. A seguir será feita uma explicação sucinta da biblioteca de 

processamento de imagens HIPI o qual funciona juntamente com o Hadoop. 

 

2.1.7  Hadoop Image Processing Interface (HIPI) 

O HIPI é uma biblioteca de processamento de imagens que foi desenvolvido 

inicialmente por um grupo de pessoas que trabalhavam no laboratório de computação 

gráfica da Universidade de Virgínia (HIPI, 2017). O HIPI foi desenvolvido para ser 

utilizada juntamente com o HMR (Hadoop MapReduce), e tem como principal objetivo 

proporcionar o desenvolvimento de aplicações que envolvam o processamento de 

grande quantidade de imagens com maior facilidade. Dentre as principais 

características do HIPI, pode-se citar: 

• Disponibilização de uma biblioteca open-source para o processamento de 

imagens; 
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• Armazenamento de imagens em vários formatos de arquivo Hadoop para 

o uso em aplicações MapReduce; 

• Possibilidade de filtragem simples em conjunto de imagens; 

• Configuração da execução de aplicações de forma paralela e balanceada 

sem que o usuário se preocupe com os detalhes da implementação. 

 

O armazenamento das imagens é feito pelo sistema de arquivos distribuído 

HDFS (Hadoop Distributed File System), o qual dividirá a tarefa de armazenamento 

entre os DataNodes disponíveis no cluster de forma a melhorar a eficiência do 

processamento distribuído. 

 

Figura 5: Organização típica de um programa MapReduce/HIPI 

Fonte: Adaptação Apache Hadoop HIPI (2016) 
 

Como mostra a figura 5, a entrada primária do programa é um objeto, 

chamado de Hipi Image Bundle (HIB), que é uma coleção de imagens representadas 

em um único arquivo dentro do HDFS. Além disso, o HIPI possui algumas ferramentas 

úteis para a criação de HIB’s, o que inclui um programa MapReduce que constrói um 

HIB de uma lista de imagens extraídas da internet (HIPI, 2016). 

Após a aquisição das imagens, o primeiro passo para o processamento das 

mesmas é o culling1 da coleção de imagens. Isto permite a filtragem das mesmas 

baseada nas condições pré-definidas pelo usuário, como resolução espacial, por 

exemplo, ou algum outro critério relacionado aos metadados da coleção. As imagens 

que passaram pelo culling nunca serão totalmente decodificadas para economizar 

                                            
1 Culling: Técnica utilizada para filtragem de imagens com base nas propriedades da mesma. 
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tempo de processamento. As imagens que passaram pelo processo (seleção) são 

então atribuídas às tarefas individuais de MapReduce para serem processadas. 

Primeiro, as imagens passam pela função Map que transmitem à função 

Reduce os dados das imagens conforme o algoritmo de agrupamento (Shuffle) já pré-

definido pelo MapReduce. Posteriormente, as tarefas de Reduce são executadas 

paralelamente, e têm suas saídas agregadas para a escrita no HDFS (HIPI, 2016).  

Como foi descrito nas seções anteriores, o Hadoop e o HIPI funcionam de 

acordo com a arquitetura master/slaves, tanto em clusters como numa rede. Em 

alguns casos o usuário pode não possuir essas arquiteturas disponíveis, sendo 

possível utilizar no lugar máquinas virtuais para simular o ambiente distribuído.  

Na seção a seguir, é dada uma breve explicação do conceito de virtualização 

de máquinas. 

 

2.1.8  Virtualização de Máquinas  

Como foi apresentado nas seções anteriores, o Hadoop é implementado 

numa arquitetura master/slaves. A possibilidade de implantar essa arquitetura em 

ambientes virtuais pode se tornar uma alternativa para a economia de recursos. Além 

disso, existe a possibilidade de usuários low end estarem aumentando seu poder 

computacional com um investimento de baixo custo. 

A definição de virtualização de máquinas pode ser vista como uma estratégia 

de simulação de estações de trabalho/servidores através de uma camada de software 

sobreposta à camada de hardware. Com isso tem-se a possibilidade de uma única 

máquina compartilhar seus recursos com uma ou mais máquinas virtuais (BINI, 2014). 

O ambiente de máquinas virtuais pode ser explicado através de alguns 

conceitos fundamentais (MATTOS, 2010). Um deles é representado pelo sistema 

hospedeiro (host operating system) que fornece recursos de hardware e software. O 

outro conceito é baseado em um sistema virtual (guest operating system) que pode 

ser representado por vários sistemas virtuais distintos sendo executados sobre o 

ambiente real, o qual sistema hospedeiro fornece. 

Adicionalmente, para que as máquinas virtuais possam ter acesso aos 

recursos físicos do sistema hospedeiro, é necessário o VMM (Virtual Machine 

Manager). O VMM é uma camada de software que faz a abstração dos recursos 
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físicos. Além disso, o VMM é responsável pelas tarefas de escalonamento de acesso 

à recursos físicos entre as máquinas virtuais (ROSE, 2004). 

Como as máquinas virtuais não estão acopladas diretamente a um hardware 

físico específico, a virtualização permite consolidação de recursos, como CPUs, 

memória, armazenamento para que possam ser disponibilizados de maneira dinâmica 

e flexível para máquinas virtuais. 

Na seção 2.1 foi descrito toda a teoria acerca do ambiente implantado para a 

realização dos testes de processamento distribuído. A seguir, na seção 2.2, serão 

apresentados alguns fundamentos a respeito do processamento digital imagens, 

assim como uma descrição da técnica utilizada para detecção de plano fundo e alguns 

conceitos relacionado a essa técnica. 

 

2.2  PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS  

Primeiramente, precisa-se definir o que é uma imagem digital para ter-se um 

entendimento melhor do que é o processamento digital de imagens (PDI). Segundo 

Gonzalez e Woods (2010), uma imagem pode ser expressa por uma função 

bidimensional, 𝑓(𝑥, 𝑦), onde x e y são as coordenadas do plano. A amplitude de f em 

qualquer par de coordenadas (x, y) é chamada de intensidade ou nível de cinza da 

imagem nesse ponto. Quando os valores de x, y e a amplitude f possuem todos os 

seus valores finitos, em quantidades discretas, chamamos de imagem ou imagem 

digital. Dessa forma, cada par ordenado (x, y) representa a coordenada de um pixel 

na imagem que pode ser vista como uma matriz as quais linhas e colunas identificam 

um ponto na imagem (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 

Pode-se afirmar então que o processamento digital de imagens se refere ao 

processamento de uma imagem digital com uso de um computador digital. Uma 

imagem é composta por um número finito de elementos que possuem localização e 

valores individuais. Esses elementos são os pictures elements, comumente chamados 

de pixels (GONZALEZ; WOODS, 2010).  

Na figura 6, segundo Sanches (2009), uma imagem pode ser considerada 

como uma matriz de duas dimensões, ou seja, com m linhas e n colunas. Sendo 

assim, uma imagem que contém m linhas e n colunas, terá os pontos do eixo x 



30 
 

variando de 0 a m-1, enquanto os pontos do eixo y variando de 0 a n-1 (QUEIROZ; 

GOMES, 2001). 

 
  Figura 6: Imagem representada por uma matriz bidimensional 

 
  Fonte: Adaptação Sanches (2009) 

 

Com as definições fundamentais de uma imagem digital explicadas, faz-se 

necessário entender os elementos fundamentais para a aplicação das técnicas de 

PDI. 

 

2.2.1  Fundamentos do Processamento Digital de Imagens 

Para realizar o processamento de uma imagem digital são utilizados 

hardwares, softwares, e fundamentos teóricos. Na figura 7, é mostrado a existência 

de um domínio do problema geral, representado na figura como ‘0’, o qual tem por 

objetivo chegar em um resultado, representado na figura por ‘1’.  

A figura 7 mostra que a base do conhecimento é uma parte essencial nesse 

processo, pois é responsável por guiar a operação de cada etapa do processamento, 

além de controlar a interação que existe entre cada etapa (GONZALEZ; WOODS, 

2010). Adicionalmente, a figura 7 mostra ainda que para dar início ao processo é 

necessário a aquisição de uma imagem digital. Posteriormente, a imagem deve ser 

pré-processada para que as chances de sucesso aumentem nos próximos passos do 

processo. 
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    Figura 7: Etapas fundamentais para processamento digital de uma imagem 

 
    Fonte: Adaptação Gonzalez e Woods (2010) 

 

O objetivo da segmentação é obter dados relacionados aos objetos presentes 

na imagem. A representação trata-se da transformação dos dados iniciais para que 

sejam utilizados para o processamento computacional. A descrição é a parte 

responsável por extrair informações relevantes que podem vir a ser utilizadas para a 

distinção dos objetos, por exemplo. O reconhecimento e interpretação compreendem 

a parte final do processo, sendo assim, o reconhecimento atribui um rótulo ao objeto, 

e a interpretação denota um significado a um conjunto de objetos reconhecidos 

(GONZALEZ; WOODS, 2010). 

 

2.2.2  Elementos do Processamento Digital de Imagens 

Para tornar possível o processamento de imagens, existem alguns elementos 

funcionais básicos que constituem um sistema de propósito geral que são 

indispensáveis para a realização de algumas operações de processamento digital de 

imagens (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). São elementos funcionais 

básicos: 

• Aquisição: Capturar imagens para serem usadas durante o PDI; 

• Armazenamento: Armazenar para uso durante o processamento, para 

acesso rápido, e em arquivo para uso não frequente; 

• Processamento: Executar algoritmos através de softwares onde serão 

aplicados em uma determinada imagem; 
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• Comunicação: Entre sistemas de PDI e entre nodes remotos ponto-a-

ponto; 

• Exibição: Como as imagens são mostradas após todo o processamento. 

A figura 8 mostra os elementos de um sistema de processamento digital de 

imagens, juntamente com os seus respectivos relacionamentos. 

 
      Figura 8: Elementos de um sistema de processamento digital de imagens 

 
      Fonte: MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999 

 

Sendo assim, existe uma ordem para a execução de tarefa de cada elemento 

do sistema. De acordo com Gonzalez e Woods (2010), para que o processamento 

digital de uma determinada imagem seja bem sucedido, ou seja, para produzir-se uma 

saída adequada e extrair informações úteis, faz-se necessário seguir alguns passos 

fundamentais: 

 

• Aquisição da imagem: Obtenção da entrada de uma imagem digital para o 

processamento; 

• Pré-Processamento: Aplicação técnicas de melhoramentos na imagem de 

forma expor detalhes que estão ocultos, ou simplesmente realçar 

determinadas características da imagem; 

• Segmentação: Obtenção de dados relacionados aos objetos presentes na 

imagem; 

• Representação e descrição: Na etapa de representação os dados obtidos 

durante a segmentação são transformados de forma a serem usados para 
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o processamento computacional, enquanto na etapa de descrição, serão 

extraídos atributos de interesse que virão a ser usado para a distinção de 

objetos, por exemplo; 

• Reconhecimento e interpretação: Atribuição de um rótulo a um objeto, e 

denotação de um significado a um conjunto de objetos que foram 

reconhecidos, respectivamente. 

 

A seguir, serão mostradas algumas relações básicas entre os pixels para que 

dessa forma entenda-se melhor o processo de segmentação de imagens. 

 

2.2.3  Relações Básicas entre Pixels 

Há várias relações importantes entre os pixels de uma imagem digital. Uma 

imagem digital é denotada por 𝑓(𝑥, 𝑦), e cada pixel em particular pode ser denotado 

como p e q (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). Cada pixel p nas coordenadas 

(x, y) tem dois vizinhos na horizontal e dois vizinhos na vertical, cujas coordenadas 

são denotadas pela seguinte equação: 𝑥 + 1, 𝑦 , 𝑥 − 1, 𝑦 , 𝑥, 𝑦 + 1 , 𝑥, 𝑦 − 1 . Esse 

conjunto de pixels são chamado de  “4-vizinhança”. Cada pixel p nas coordenadas (x, 

y) possui vizinhos na diagonal que são denotados pela seguinte equação:  

𝑥 + 1, 𝑦 + 1 , 𝑥 + 1, 𝑦 − 1 , 𝑥 − 1, 𝑦 + 1 , 𝑥 − 1, 𝑦 − 1 .  

Sendo assim, pode-se dizer que todos esses pontos com “4-vizinhança”, são 

denominados como “8-vizinhança” de p. A figura 9 ilustra os conceitos de vizinhanças 

de pixels. 

 
                Figura 9: Conceito de 4-vizinhança, vizinhança diagonal e 8-vizinhança 

 
               Fonte: MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999. 
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2.2.4  Segmentação de Imagens 

O processo de segmentação de imagens é usado para subdividir uma imagem 

em regiões ou objetos, onde o nível de cada subdivisão depende do problema a ser 

resolvido. O processo de segmentação de imagens complexas é uma das tarefas mais 

difíceis no campo de processamento digital de imagens (MARQUES FILHO; VIEIRA 

NETO, 1999). A abordagem mais comum para realizar a segmentação de uma 

imagem, é manter o foco nas características que são mais comuns para assim 

destacar os objetos de interesse e ocultar os detalhes irrelevantes da imagem 

(GONZALEZ; WOODS, 2010).  

Os algoritmos de segmentação de imagens geralmente são baseados em 

duas propriedades básicas de intensidade de valores: descontinuidade e similaridade 

(GONZALEZ; WOODS, 2010). Os algoritmos de detecção de descontinuidade são 

usados para identificar três tipos básicos de descontinuidades de nível de cinza em 

uma imagem: pontos, linhas, e bordas. Enquanto os algoritmos de detecção de 

similaridade são baseados no conceito de particionar uma imagem em regiões que 

possuem características similares de acordo com um critério pré-estabelecido 

(GONZALEZ; WOODS, 2010).  

 

2.2.5  Detecção do Primeiro Plano da Imagem (Foreground Detection) 

No campo de processamento de imagens existem as técnicas que são 

utilizadas para a detecção do primeiro plano da imagem que são comumente 

denominadas na literatura como foreground detection. Os métodos de detecção do 

primeiro plano da imagem têm como base dois mecanismos principais (BOUWMANS, 

2008): 

• Extração do modelo plano do fundo; 

• Método de subtração do plano de fundo. 

O método mais simples de obter-se o plano de fundo de uma imagem, é 

utilizar uma imagem a qual não possui nenhum objeto se movendo. No entanto, essa 

nem sempre é uma situação disponível para alguns ambientes que podem sofrer 

alterações de iluminação e ter objetos sendo inseridos e retirados da cena. Diante 
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desses problemas foram desenvolvidas técnicas para detecção de plano fundo 

(BOUWMANS, 2008). 

Após realizar a extração do modelo de plano de fundo e obter-se uma imagem 

somente com o plano de fundo realiza-se o método de subtração do plano de fundo 

(background subtraction). Foram desenvolvidos muitos métodos para realizar esse 

processo, e um dos mais famosos foi criado por Stauffer e Grimson em 1999, sendo 

conhecido como modelo de misturas gaussianas (mixture model gaussian) ou MMG.  

Nesta técnica, assume-se que os valores de intensidade de cada pixel no 

vídeo são modelados usando um modelo de mistura gaussiana. Uma simples 

heurística determina quais intensidades são mais prováveis para o plano de fundo. 

Em seguida, os pixels que não correspondem a estes são chamados de pixels de 

primeiro plano (STAUFER; GRIMSON, 1999).  

 

2.2.6  Detecção de Plano de Fundo da Imagem (Background Modelling) 

A detecção de plano fundo da imagem é imprescindível para realizar a 

detecção de objetos em uma cena, isto é, detectar mudanças que não fazem parte do 

plano de fundo das imagens, e ou objetos se movendo em uma sequência de 

imagens, também denominados frames, gravados a partir de uma câmera 

estacionária (BOUWMANS, 2008). Muitas aplicações não precisam de um histórico 

completo da movimentação de uma cena em um de vídeo, por exemplo, mas apenas 

exigem a informação de mudanças na cena. 

Ao realizar a detecção do plano de fundo da imagem é possível separar as 

mudanças que ocorrem no primeiro plano da imagem (foreground) do plano de fundo 

(background). O conjunto de técnicas de detecção de plano de fundo normalmente 

analisam os frames de um vídeo em tempo real que são gravados com uma câmera 

estática (STAUFFER; GRIMSON, 1999). 

A detecção do plano de fundo se tornou importante devido ao interesse de 

empregá-lo em sistemas de monitoramento de segurança, análises esportivas, jogos 

interativos e entre outros (SHAH et al, 2010). O problema de detecção de plano de 

fundo pode ser abordado de duas maneiras: quando plano de fundo das imagens é 

dinâmico, ou quando plano de fundo das imagens é estático.  
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Quando os planos de fundo dos frames são estáticos, não há mudança nos 

mesmos. Enquanto o plano de fundo dinâmico é aquele se modifica em uma 

sequencia de frames, por exemplo alterações na iluminação do ambiente (CHAN et 

al, 2010). 

 

    Figura 10: a) Imagem com foreground. b) Imagem sem foreground 

 
    Fonte: Adaptaçao Wikipedia Background Subtraction (2017) 

 

A figura 10, faz a comparação de um frame de um vídeo com primeiro plano 

figura 10a) e outra com o primeiro plano da imagem removido, como mostra figura 

10b), que contém apenas o plano de fundo da imagem.  

 

2.2.6.1  Filtro médio (mean filter) 

Este algoritmo estima o modelo de plano fundo da imagem a partir da média 

de todos os pixels de um número de frames anteriores. A média dos pixels é feita 

através da somatória dos pixels de mesma posição nas imagens (BOUWMANS apud 

LEE et al., 2008). 

Para extrair o plano de fundo da imagem, o algoritmo percorre todos os frames 

em um determinado período de tempo chamado tempo de treinamento. É durante 

esse período que o algoritmo faz a somatória dos pixels das imagens respeitando o 

critério de coordenadas dos mesmos nas imagens.  

A algoritmo funciona da seguinte maneira: Dado um conjunto com 𝑁 frames 

de dimensões 𝑛	𝑥	𝑚	pixels, são feitas operações de adição para cada pixel de 

coordenada 𝑖, 𝑗 de cada frame. No final desse período obtém-se uma imagem com a 

somatória de todas imagens do conjunto. 
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Após o período de treinamento, para cada pixel da nova imagem obtida, 

divide-se o valor do mesmo pelo número de imagens do conjunto dado afim de obter 

a média de cada pixel. A média desses pixels é o modelo de plano de fundo extraído 

dos frames. Essa técnica pode ser expressa matematicamente pela seguinte fórmula: 

𝑀@,A
B

𝑘

C

BDE

, 𝑜𝑛𝑑𝑒	0 ≤ 𝑖 < 𝑛	𝑒	0 ≤ 𝑗 < 𝑚 

Nesta fórmula, 𝑙 representa o índice do frame que varia de 𝑙 a 𝑘 frames,  𝑀@,A
B  

corresponde ao valor do pixel da imagem na posição 𝑖, 𝑗 onde 𝑖 varia de 0 a 𝑛 pixels 

de largura e 𝑗 varia de 0 a 𝑚 pixels de altura.  

 
 Figura 11: Detecção de plano de fundo a partir de um conjunto de frames. Os itens a), 
 b), c), d), e), f), g), h) representam os frames do vídeo e i) o plano de fundo extraído  

 
  Fonte: Autoria própria 

 

A figura 12, do item a) ao h), mostra nove frames de um vídeo gravado o qual 

há um objeto (a pessoa) em movimento. Após a aplicação do algoritmo de filtro médio 

sobre esses frames obtém-se o modelo de plano de fundo como mostra a figura 12i). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo serão abordadas as ferramentas que foram utilizadas para a 

criação do ambiente o qual este trabalho foi realizado, assim como detalhes de 

implementação do programa desenvolvido para a realização dos testes. A 

metodologia baseia-se na descrição dos recursos empregados para a realização dos 

testes. 

 

3.1  FERRAMENTAS 

Todas as ferramentas utilizadas para a realização deste TCC são softwares 

de código aberto (open-source). Essa característica foi imprescindível para a 

realização deste trabalho pois dá ao programador maior liberdade para modificação e 

adaptação dos seus componentes, caso haja algo que não atenda às suas 

necessidades.  

 

3.1.1  Sistema Operacional 

O sistema operacional instalado nas máquinas virtuais para o auxiliar no 

desenvolvimento deste trabalho foi o Ubuntu Server versão 14.04.3 (de 64-bit) 

desenvolvido pelo projeto Ubuntu. A versão server deste sistema é amplamente 

utilizada em servidores de rede, pois é altamente configurável, ou seja, o usuário 

instala somente serviços que serão utilizados pelo servidor (UBUNTU, 2016). 

 

3.1.2  VirtualBox 

VirtualBox é um software de virtualização multi-plataforma e está disponível 

para os sistemas operacionais: Linux, macOS X, Windows e Solaris (VIRTUALBOX, 

2017). O VirtualBox é mantido atualmente pela multinacional de tecnologia e 

informação Oracle.  

O software foi instalado em um sistema operacional que não está virtualizado 

(host operating system), conhecido como sistema operacional hospedeiro. As 

máquinas virtuais (guest operating system), ou máquinas convidadas, permitem que 



39 
 

sejam carregados e executados diversos outros tipos de sistemas operacionais e seus 

respectivos aplicativos, podendo estes serem executados de forma simultânea 

(VIRTUALBOX, 2017). 

Para este trabalho, utilizou-se a versão 5.0.32 do VirtualBox. A máquina com 

o sistema operacional hospedeiro possui a seguinte configuração: 8GB de memória 

ram DDR3 1333Mhz, processador intel i7-3770K 3.5Ghz com 8 (oito) núcleos de 

processamento, disco rígido Seagate ST1000DM003 (2GB-6.0Gb/s) de 1TB, e 

sistema operacional Ubuntu versão 16.04 kernel 4.8.0-54. Foram criadas três 

máquinas virtuais, uma sendo denominada como o node master, e outras duas sendo 

denominadas como nodes slaves da arquitetura criada.  

Para o node master disponibilizou-se: 2GB (DDR3 e 1600MHz) de memória 

RAM, 1 núcleo físico do processador Intel i7 (modelo i7-3770K) para o processamento 

dos dados, 10GB de espaço em disco rígido, 12MB de memória (na GPU) para 

aceleramento gráfico. Para os nodes slaves disponibilizou-se: 2GB (DDR3 e 

1600mhz) de memória RAM, 1 núcleo físico do processador Intel i7 (i7-3770K) para o 

processamento de dados, 10GB de espaço em disco rígido,  e 12MB de memória (na 

GPU) para aceleramento gráfico.  

 

3.1.3  Câmera e Gravação do Vídeo 

O vídeo foi gravado utilizando a câmera de um iPhone 6 na resolução de 

1920x1080 pixels (2.073.600 pixels) à uma taxa de 20 fps (frames por segundo). 

Durante a gravação a câmera permaneceu estática, e o vídeo teve duração de 20 

segundos. Assim, foi possível obter um vídeo com 400 frames, ou um conjunto com 

400 imagens. 

 

3.1.4  FFmpeg 

O FFmpeg é um software de projeto open-source que disponibiliza bibliotecas 

e programas para a manipulação de dados multimídia (FFmpeg, 2017). Neste trabalho 

o software foi utilizado para fazer a extração de frames do vídeo gravado. 

 Os frames do vídeo foram extraídos com 4 diferentes amostragens de fps: 

1.5, 3, 6, e 12. Dessa forma, gerou-se conjuntos com 30, 60, 120 e 240 imagens que 
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foram utilizados para os testes. Além disso, com o uso desse software foi possível 

escolher o tipo do formato de saída dos frames do vídeo. Neste caso extraiu-se os 

frames no formato PNG. O formato PNG foi escolhido por manter a mesma qualidade 

nas imagens que foram extraídas a partir dos frames do vídeo (PORTABLE 

NETWORKS GRAPHICS, 2017). 

 

3.1.5  A Instalação e Configuração do Hadoop 

Para a instalação e configuração do Hadoop, e suas extensões foi necessário 

antes instalar e configurar o sistema operacional Linux Ubuntu Server (64-bit) nas 

respectivas máquinas virtuais criadas com o auxílio do VirtualBox. As dependências 

necessárias para a instalação do Hadoop são: 

• Oracle Java 8; 

• Tar; 

• SSH; 

Foram realizados os seguintes passos para a instalação: 

• Utilizou-se o repositório de pacotes do Ubuntu para a instalação do 

Java 8, e SSH:  

a. sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java; 

b. sudo apt-get update; 

c. sudo apt-get install oracle-java8-installer; 

• Após instalar as dependências do java, utilizou-se o repositório de 

pacotes do Ubuntu para instalar as dependências Tar; 

• Após instalar as dependências do java, utilizou-se novamente o 

repositório de pacotes do Ubuntu para a instalação do SSH: 

a. sudo apt-get install openssh-server; 

• Após instalar as dependências do SSH, é gerado a chave RSA pública2 

apenas para o node máster através dos seguintes comandos: 

a. ssh-keygen -t rsa -P ""; 

b. cat $HOME/.ssh/id_rsa.pub >> $HOME/.ssh/authorized_keys; 

                                            
2 Chave RSA pública: chave criptografada através do algoritmo RSA. É amplamente utilizada para 
transmissão segura de dados. 
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• Após a geração da chave RSA pública, é desativado o IPv6, visto que 

o Hadoop não funciona no IPv6. Para isso adiciona-se as seguintes 

linhas de códigos no arquivo /etc/sysctl.conf: 

a. net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1; 

b. net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1; 

c. net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1; 

• Após a desativação os IPv6 reiniciamos as máquinas, e efetua-se o 

download da versão 2.6.5 do Hadoop no site do desenvolvedor:  

a. wget 

http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/hadoop/common/hadoop-

2.6.5/hadoop-2.6.5.tar.gz; 

• Fez-se a instalação do Hadoop executando o seguintes passos: 

a. sudo tar -xzvf hadoop-2.6.0.tar.gz; 

b. sudo mv hadoop-2.6.0 /usr/local/hadoop 

• Criou-se o seguinte diretório no node master: 

a. sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_tmp/hdfs/namenode; 

• Criou-se o seguinte diretórios nos nodes slaves: 

a. sudo mkdir -p /usr/local/hadoop_tmp/hdfs/datanode; 

A partir desse ponto, Hadoop já estava instalado nas máquinas mas ainda 

não estava funcionando. Para isso foi necessário a modificação dos seguintes 

arquivos de configuração do Hadoop que encontram-se no diretório 

/usr/local/hadoop/etc/hadoop:  

1. Atualizou-se o arquivo $HOME/.bashrc adicionando as linhas conforme 

é mostrado no quadro 2. As linhas adicionadas no quadro 2 exportam 

os diretórios do Hadoop e torna-os globais dentro do sistema para 

serem utilizados comandos do Hadoop sem a necessidade de acessar 

um diretório especifico para execução de algum comando do Hadoop; 

 

          Quadro 2: Linhas adicionadas no arquivo .bashrc 
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle 

export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop 

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin 

export PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/sbin 
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export HADOOP_MAPRED_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_HDFS_HOME=$HADOOP_HOME 

export YARN_HOME=$HADOOP_HOME 

export HADOOP_COMMON_LIB_NATIVE_DIR=$HADOOP_HOME/lib/native 

export HADOOP_OPTS="-Djava.library.path=$HADOOP_HOME/lib" 

          Fonte: Adaptação Apache Hadoop (2017) 
 

2. No arquivo hadoop-env.sh definiu-se o caminho onde encontra 

instalado o Java dentro do sistema para que o Hadoop possa acessá-

lo. 

a. sudo gedit /usr/local/hadoop/etc/hadoop/hadoop-env.sh; 

b. JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle 

3. Atualizou-se o arquivo core-site.xml conforme o Quadro 3. Em core-

site.xml, definiu-se o tipo do sistema de arquivos, o nome, e a porta 

utilizada pelo sistema de arquivos para escrita e leitura de arquivos. 

 
          Quadro 3:  Linhas adicionadas em core-site.xml 

 

 

 

 

 

4. Atualizou-se o arquivo hdfs-site.xml confome o quadro 4. Em hdfs-

site.xml definiu-se o número de nodes (três nodes nesse caso) 

utilizados para a replicação de dados dentro do sistema de arquivos. 

           Quadro 4:  Linhas adicionadas em hdfs-site.xml 
<configuration> 

    <property> 

        <name>dfs.replication</name> 

        <value>3</value> 

    </property> 

</configuration> 
           Fonte: Adaptação Apache Hadoop (2017) 

 

<configuration> 

    <property> 

        <name>fs.default.name</name> 

        <value>hdfs://HadoopMaster:9000</value> 

    </property> 

</configuration> 

Fonte: Adaptação Apache Hadoop (2017) 
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5. Atualizou-se o arquivo yarn-site.xml conforme o quadro 5. Em yarn-

site.xml definiu-se às portas que serão utilizadas pelo gerenciador de 

recursos YARN. 

 
        

 Fonte: Adaptação Apache Hadoop (2017) 
 

6. Atualizou-se o arquivo mapred-site.xml conforme o quadro 5. Em 

mapred-site.xml definiu-se o gerenciador de recursos utilizado pelo 

Hadoop (YARN nesse caso). 

 
            Quadro 6: Linhas adicionadas em mapred-site.xml 

<configuration> 

    <property> 

        <name>mapreduce.job.tracker</name> 

        <value>HadoopMaster:5431</value> 

    </property> 

    <property> 

        <name>mapred.framework.name</name> 

        <value>yarn</value> 

    </property> 

       </configuration> 
            Fonte: Adaptação Apache Hadoop (2017) 

 

7. Atualizou-se o arquivo masters adicionando-se a seguinte linha: 

 Quadro 5: Linhas adicionadas em yarn-site.xml 
<configuration> 

    <property> 

     <name>yarn.resourcemanager.resource-

tracker.address</name> 

     <value>HadoopMaster:8025</value> 

    </property> 

    <property> 

     <name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name> 

     <value>HadoopMaster:8035</value> 

    </property> 

    <property> 

     <name>yarn.resourcemanager.address</name> 

     <value>HadoopMaster:8050</value> 

    </property> 

</configuration> 
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a. HadoopMaster; 

8. Atualizou-se o arquivo slaves adicionando-se as seguintes as linhas: 

a. HadoopSlave1; 

b. HadoopSlave2; 

No passo 7 definiu-se o nome dado ao node master e no passo 8 definiram-

se os nomes dados aos nodes slaves.   

Todos os passos descritos acimas foram feitos em todos os nodes da 

arquitetura. Após a atualização dos arquivos de configuração do Hadoop fez-se 

necessário copiar a chave SSH pública do node master para os nodes slaves. Para 

realizar o compartilhamento da chave SSH entre nodes slaves, executou-se os 

seguintes comandos: 

• ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hduser@HadoopSlave1; 

• ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hduser@HadoopSlave2; 

Isso foi necessário pois o node master precisa gerenciar todos os nodes da 

arquitetura master/slaves, e para isso é necessário que o node master tenha acesso 

a todos os nodes slaves via SSH sem precisar que a senha seja digitada para ter 

acesso aos mesmos. 

Após fazer a cópia da chave SSH pública do node master para todos os nodes 

slaves, formatamos o namenode executando o seguinte comando: 

• hdfs namenode -format 

A partir deste ponto o Hadoop já esta configurado e pronto para ser 

inicializado. Para inicializar o Hadoop executamos os seguintes comandos: 

• start-dfs.sh; 

• start-yarn.sh; 

Para interromper o Hadoop executamos os seguintes comandos: 

• stop-dfs.sh; 

• stop-yarn.sh; 

Neste capítulo foi descrito como o Hadoop foi instalado e configurado nas 

máquinas. Dessa maneira, com o Hadoop configurado o próximo passo é a instalação 

e configuração do HIPI. 
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3.1.6  A Instalação e Configuração do HIPI 

Para a instalação e configuração do HIPI é necessário a instalação de 

algumas dependências: 

• Java (acima da versão 7); 

• Hadoop 2.7.3; 

• Gradle 2.5. 

Após a instalação dessas dependências, fez-se a instalação do HIPI 

clonando-se a última distribuição do HIPI a partir do repositório que encontra-se no 

GitHub. Para isso executou-se o comando: 

• git clone git@github.com:uvagfx/hipi.git; 

Após a clonagem do repositório, executou-se o seguinte comando dentro do 

diretório do HIPI: 

• cd hipi; 

• gradle. 

Este comando gera a biblioteca do HIPI juntamente com todas as suas 

ferramentas que se utilizou neste trabalho. Dessa maneira tem-se o HIPI instalado e 

pronto para ser utilizado dentro do Sistema. Neste caso o HIPI foi instalado somente 

no node master pois nesse trabalho foi empregada a arquitetura master/slaves. 

 

3.1.7  Arquitetura da Plataforma 

O HIPI foi desenvolvido com objetivo de ser usado juntamente com o Hadoop 

MapReduce que é um framework de programação paralela, ou distribuída. Sendo 

assim, fez-se necessário a criação desse ambiente distribuído baseado na arquitetura 

de rede master/slaves para que a programação paralela fosse realizada efetivamente 

(HIPI, 2016).  

A arquitetura master/slaves de programação paralela consiste em duas 

entidades: processador master e múltiplos processadores slaves. O node master deve 

realizar a divisão do problema em pequenas tarefas, distribuir essas tarefas entre os 

nodes slaves e aguardar o recebimento dos resultados parciais. Tais resultados 



46 
 

quando coletados em sua totalidade, compõe a solução do problema (LIU; 

SCHMIDER, 2011). 

Os nodes slaves processam as tarefas atribuídas a eles, através de 

mensagens, e enviam os resultados ao node master e obtém uma nova tarefa. A 

comunicação entre eles é feita apenas entre node master e node slave (LIU; 

SCHMIDER, 2011).     

Após a descrição de toda criação e configuração do ambiente distribuído, será 

discutido a implementação do programa desenvolvido. Todo o código do programa foi 

escrito usando a linguagem de programação Java. A linguagem Java foi utilizada para 

o desenvolvimento do programa devido ao fato de tanto o Hadoop como o HIPI serem 

escritos na linguagem Java. Para mais detalhes do programa implementado, o código 

do mesmo se encontra no Apêndice - A deste trabalho 

 

3.1.8  Especificação do Modelo de Programação 

O modelo de programação empregado para o desenvolvimento deste trabalho 

foi o MapReduce descrito na seção 2.1 deste trabalho. Este modelo de programação 

está associado a implementação para fins de processamento e geração de conjuntos 

de Big Data com o uso de algoritmos distribuído em um cluster (DEAN; GHEMAWAT, 

2004).  

Um programa MapReduce é composto pelo método Map() que realiza o 

processo de filtragem e classificação dos dados para assim dividi-los e enviá-los aos 

nodes slaves, e o método Reduce() que é aonde vão ser realizadas as operações de 

processamento de dados.  

 

3.1.9  Descrição da implementação do programa 

Com relação ao desenvolvimento do programa realizado neste trabalho, o 

mesmo teve como objetivo receber um conjunto de imagens, ou frames de um vídeo. 

A saída gerada pelo programa será apenas uma imagem com o plano de fundo, ou 

seja, uma imagem sem os objetos se movendo ao longo dos frames.  

Antes de abordar a implementação do programa, é importante ressaltar o tipo 

da entrada do programa. A entrada é composta por um conjunto de imagens em um 
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formato específico usado pelo HIPI (explicado na seção 2.1.7), denominado HIPI 

Image Bundle, ou HIB (HIPI, 2016). O HIB nada mais é do que uma coleção de 

imagens em um único arquivo. Para a geração do HIB utilizamos uma ferramenta do 

HIPI: hibImport. 

De posse dos arquivos de entrada, o programa implementado foi dividido em 

dois métodos principais: 

• Map; 

• Reduce. 

É necessário especificar quais são os tipos de objetos que são passados para 

os mesmos. O método map tem como entrada um objeto do tipo HipiImageHeader 

(HIPI, 2016) que é a chave, e o objeto do tipo FloatImage (HIPI, 2017) que é o valor 

compondo assim o par chave/valor. O método reduce terá como entrada a saída do 

método map que é um par chave/valor, sendo a chave um valor do tipo inteiro e o 

valor um objeto do tipo FloatImage.  

Para o método map, é feita uma chamada para cada imagem que compõe o 

conjunto de imagens. A cada chamada serão obtidos os dados referente a uma 

imagem, cujo os dados serão passados para o método reduce para serem 

processados. 

No método reduce do programa são feitas as operações com valores dos 

pixels das imagens recebidas através do método map. Neste método foram criados 

dois novos objetos, um do tipo FloatImage e outro do tipo BufferedImage (Oracle, 

2017). Ao novo objeto do tipo FloatImage foi atribuído o valor médio de cada pixel 

dentre as imagens do conjunto.  

Esse processo foi realizado pelos seguintes passos: primeiramente, é feita a 

soma dos pixels i, j de cada imagem, em seguida dividiu-se o valor de cada pixel da 

imagem pelo número total de imagens do conjunto.  

 Após a obtenção desses valores foi necessário passar esses valores ao 

objeto do tipo BufferedImage, ou seja, fez-se uma conversão de tipos. Essa conversão 

é feita atribuindo-se pixel a pixel do objeto FloatImage para BufferedImage. Cada pixel 

que está no objeto do tipo FloatImage primeiramente é decomposto em canais R, G, 

e B. Após isso, é declarado um objeto do tipo Color com o valor de cada canal do pixel 
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e atribuído o valor RGB3 desse objeto Color ao pixel i, j do objeto BufferedImage. A 

figura 13 ilustra o processo realizado no método reduce. 

 
      Figura 12: Ilustração algoritmo executado na etapa reduce 

 
      Fonte: Autoria própria 

 

3.1.10  Execução do Programa 

O programa desenvolvido para este trabalho foi executado em diferentes 

cenários. Os cenários propostos a seguir foram criados para testar a eficiência em 

diferentes situações e determinar as vantagens e desvantagens de utilizar-se o 

processamento distribuído em processamento de imagens. Os cenários foram os 

seguintes para o processamento distribuído utilizando o Hadoop e o HIPI: 

• Execução do programa usando 2 e 3 nodes: 

o Entrada de 30 frames de imagens de 1920x1080 pixels; 

o Entrada de 60 frames de imagens de 1920x1080 pixels; 

o Entrada de 120 frames de imagens de 1920x1080 pixels;  

o Entrada de 240 frames de imagens de 1920x1080 pixels;  

Além desses cenários, o programa foi executado de forma sequencial na 

máquina hospedeira (descrita na seção 3.1) para efeito de comparações. Os cenários 

executados foram os seguintes: 

                                            
3 RGB: Modelo de cores utilizado em dispositivos eletrônicos para representação de uma ampla 
gama de cores o qual cada canal varia de 0 a 255. 
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• Entrada de 30 frames de imagens de 1920x1080 pixels; 

• Entrada de 60 frames de imagens de 1920x1080 pixels; 

• Entrada de 120 frames de imagens de 1920x1080 pixels; 

• Entrada de 240 frames de imagens de 1920x1080 pixels; 

Em todos cenários, o programa terá como saída um único arquivo que contém 

a imagem do plano de fundo extraído a partir dos frames processados. 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo mostra os resultados obtidos nos testes para obtenção do plano 

de fundo da imagem realizados usando o Hadoop e o HIPI. Através das análises dos 

resultados obtidos nos diferentes cenários de execução do programa, foi possível 

perceber as vantagens do processamento distribuído em relação à técnica de 

processamento de imagens executado pelo programa. 

 

4.1  ANÁLISE DAS IMAGENS OBTIDAS 

O critério utilizado para avaliar a qualidade da saída é a capacidade do 

programa remover o objeto que está se movendo ao longo dos frames (PICCARDI, 

2004). Quanto mais nítido o plano de fundo da imagem, melhor o modelo de plano de 

fundo obtido pelo algoritmo.  

 
  Figura 13: Um trecho dos frames do vídeo gravado 

 
  Fonte: Autoria própria 
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No vídeo gravado, como mostra a figura 14, o plano de fundo é estático 

havendo apenas alterações no primeiro plano das imagens. A figura 14 mostra alguns 

frames do vídeo gravado o qual é possível ver carros se movendo em uma rua. 

Por exemplo, na figura 14a) observa-se o frame no instante de 00:00:01 

segundos do vídeo. O algoritmo executado pelo programa usa a média dos pixels i, j 

de cada frame para determinar os pixels que pertencem ao plano de fundo da imagem. 

 
       Figura 14: Resultado após a execução do programa em diferentes cenários 

 
       Fonte: Autoria própria 

 

Na figura 15a) tem-se a saída produzida pelo cenário 1, o qual foram usados 

30 frames de imagens do vídeo, enquanto na figura 15b), tem-se a saída produzida 

pelo cenário 2, o qual foram lidos 60 frames de imagens do mesmo vídeo. Na figura 

15c) observa-se a saída produzida pelo cenário 3, o qual foram lidos 120 frames de 

imagens, e por último na figura 15d), foram utilizados 240 frames de imagens do vídeo 

gravado.  

Na figura 15a) e na figura 15b) podemos ver um leve ‘rastro’ dos carros se 

movendo enquanto nas figuras 15c) e 15d), torna-se praticamente impossível 

enxergar o rastro objeto se movendo. Dessa forma, tem-se que quanto maior o tempo 
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de exposição do plano de fundo dos frames, melhor será o modelo de plano de fundo 

produzido por este algoritmo.  

 

4.2  RESULTADOS OBTIDOS 

Após as execuções do programa em diferentes cenários, uma quantidade de 

dados, e ou megabytes são lidos para a computação da tarefa de processamento de 

imagens. O gráfico 1 mostra a quantidade de dados nos diferentes cenários: 

 
    Gráfico 1: Quantidade de dados a serem processados em cada cenário 

 
    Fonte: Autoria própria 

 

A gráfico 1 mostra que no cenário 1, temos 30 imagens a serem processadas 

ou 98 MB de dados a serem processados pelo programa. Além disso, a partir do 

gráfico 1, pode-se inferir que cada imagem possui, aproximadamente, 3.26 MB de 

espaço ocupado em disco. 

Quanto ao tempo gasto na execução, o gráfico 2 mostra o tempo de execução 

gasto pela CPU para o processamento das imagens em cada cenário utilizando 2 

nodes (1 node master e 1 node slave) da arquitetura. Ainda no gráfico 2, é importante 

ressaltar que o tempo gasto em operações de leitura e escrita no disco, e transmissão 

de dados através da rede não são contabilizados. Em todos os gráficos, os números 

‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’ do eixo ‘X’ do gráfico representam os cenários de 30, 60, 120, e 240 

imagens respectivamente em todos os gráficos a seguir. 
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     Gráfico 2: Tempo de execução gasto pela CPU executando o programa de forma 
     distribuída em 2 nodes 

 
     Fonte: Autoria própria 

 

Além do tempo gasto pela CPU, há também o tempo gasto para realização 

das tarefas map e reduce que são feitas nos nodes slaves. O gráfico 3 mostra o tempo 

gasto nas respectivas tarefas de map e reduce utilizando 2 nodes da arquitetura. 

 
    Gráfico 3: Tempo gasto pelas tarefas Map e Reduce em diferentes cenários utilizando 
    2 nodes 

 
     Fonte: Autoria própria 
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No gráfico 3, é possível ver que conforme o número de imagens processadas 

aumenta, o tempo gasto pelas tarefas map cresce numa taxa relativamente alta se 

comparado com as tarefas de reduce. Nas tarefas map são contabilizados tempo de 

leitura e escrita em disco, tempo gasto para realizar o particionamento e combinação 

das entradas que serão passadas aos nodes na etapa reduce (APACHE HADOOP, 

2017). 

O gráfico 4 mostra o tempo gasto pela CPU durante a execução do programa 

utilizando 3 nodes da arquitetura (1 node master e 2 nodes slaves) criada no 

VirtualBox. Os resultados obtidos utilizando 3 nodes foram próximos dos resultados 

utilizando 2 nodes. Isso se deve ao fato dos nodes utilizarem a mesma unidade de 

processamento física em ambos os casos. 

 
     Gráfico 4: Tempo de execução gasto pela CPU do node master executando o programa 
     de forma distribuída em 3 nodes 

 
     Fonte: Autoria própria 

 

Similarmente ao gráfico 3, o gráfico 5, mostra o tempo gasto nas respectivas 

tarefas de map e reduce utilizando 3 nodes da arquitetura criada através do 

VirtualBox. Observando o gráfico 5, pode-se notar uma similaridade com o gráfico 3, 

pois o mesmo comportamento foi apresentado, ou seja, conforme o número de 

imagens processadas aumenta, o tempo gasto pelas tarefas map cresce numa taxa 

relativamente alta se comparado com as tarefas de reduce. 
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    Gráfico 5: Tempo gasto pelas tarefas Map e Reduce em diferentes cenários utilizando 
    3 nodes 

 
     Fonte: Autoria própria 

 

Quando se observa o gráfico 6, é possível perceber a real diferença de 

quando se executou o mesmo programa, na mesma máquina, porém de forma 

sequencial. O tempo mostrado no gráfico 6, não contabiliza o tempo gasto nas 

operações de leitura e escrita no disco. 

 
     Gráfico 6: Tempo de execução gasto pela CPU executando o programa de forma 
     sequencial 

 
     Fonte: Autoria própria 
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Essa diferença de desempenho se torna ainda mais evidente ao analisar o 

gráfico 7. No gráfico 7 é possível ver que em todos os cenários o processamento 

distribuído leva grande vantagem sobre o sequencial. O tempo gasto pela CPU, no 

caso do processamento distribuído, é a soma dos tempos gastos nas tarefas de 

reduce. O tempo total gasto pela CPU utilizando processamento distribuído foi menor 

do que o processamento sequencial em todos os cenários. 

 
     Gráfico 7: Tempo total gasto pela CPU em diferentes cenários 

 
     Fonte: Autoria própria 

 

Essa diferença de tempo de execução deve-se ao fato do programa executar 

as operações realizadas pelo algoritmo de forma distribuída entre os nodes, isto é, 

significa que foi possível realizar a paralelização das tarefas entre os nodes da 

arquitetura, ou seja, pode-se executar mais de uma tarefa simultaneamente. 

 Observou-se também uma diferença sutil entre o tempo gasto pela CPU 

usando 2 nodes e 3 nodes. Isso se deve ao fato de utilizar uma mesma unidade 

processamento física para ambos os casos. 
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5 CONCLUSÃO 

Através dos resultados obtidos evidenciou-se que o desempenho obtido pelo 

processamento distribuído usando Hadoop e HIPI foi superior ao desempenho obtido 

pelo processamento sequencial no programa desenvolvido para a detecção de plano 

de fundo o qual fundamentou-se no algoritmo de filtro médio. Os resultados também 

afirmam que quando se aplica a técnica de processamento distribuído utilizando o 

Hadoop juntamente com o HIPI, em um selecionado algoritmo para processamento 

de imagens, o tempo de execução total gasto pela CPU para realizar o processamento 

é reduzido.  

Isso é possível porque se usa unidades de processamento distintas para 

executar diferentes partes do algoritmo, o qual necessariamente pode ser particionado 

em tarefas de map e reduce. O resultado é um tempo reduzido de execução gasto 

pela CPU para realizar o processamento total. É importante ressaltar que nem todas 

as técnicas de processamento de imagem são paralelizáveis, consequentemente não 

podendo ser utilizado o Hadoop (e o HIPI) para melhorar o desempenho em tais 

casos. 

Outro ponto importante é que todo processamento distribuído foi executado 

por somente uma unidade de processamento, sendo apenas criadas máquinas 

virtuais para a simulação do ambiente distribuído. Mesmo assim, a criação desse 

ambiente distribuído juntamente com o uso do Hadoop e HIPI, proporcionou uma 

eficiente alternativa para a execução do programa havendo uma significativa melhora 

no uso da CPU se comparado com o programa executado de forma sequencial. 

Trabalhos futuros podem ter como meta criar uma arquitetura distribuída com 

mais nodes. Além disso, utilizar máquinas reais na criação da arquitetura distribuída 

para a realização de testes de processamento distribuído utilizando Hadoop e HIPI 

em diferentes técnicas paralelizáveis de processamento de imagens. 
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CÓDIGO DO PROGRAMA IMPLEMENTADO 

 
Quadro 7: Classe AverageMapper 
 
public static class AverageMapper extends Mapper<HipiImageHeader, 
FloatImage, IntWritable, FloatImage> { 
    public void map(HipiImageHeader key, FloatImage value, Context 
context)  

      throws IOException, InterruptedException { 

      // Verifica se a imagem tem dimensoes necessarios e se possui 
3 canais de cores 
      if (value != null && value.getWidth() > 1 && 
value.getHeight() > 1 && value.getNumBands() == 3) { 
  
     System.out.println("Map started"); 

       // Obtem dimensoes da imagem 

        int w = value.getWidth(); 

        int h = value.getHeight(); 
 
        // Obtem dados de pixels da imagem 
        float[] valData = value.getData(); 
     FloatImage img = new FloatImage(w, h, 3, valData); 
     context.write(new IntWritable(1), img); 
      }  
   } 
} 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Quadro 8: Classe AverageReducer 
public static class AverageReducer extends Reducer<IntWritable, 
FloatImage, IntWritable, Text> { 
    public void reduce(IntWritable key, Iterable<FloatImage> 
values, Context context)  
      throws IOException, InterruptedException { 
       
      int total = 0, w = 0, h = 0, rgb = 0; 
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      float[] pixel = new float[3]; 

  

      // Cria imagem  que vai receber a soma de todas imagens 
      FloatImage avg = new FloatImage(1920, 1080, 3); 
       
      for (FloatImage val : values) { 

 // Soma os valores dos pixels i, j das imagens recebidas da 
funçao map 

        avg.add(val); 

     total++; 

      } 

      // Obtem a média dos pixels 
      avg.scale(1.0f / total); 
      w = avg.getWidth(); 
      h = avg.getHeight(); 
      float[] avgData = avg.getData(); 
      BufferedImage img = new BufferedImage(w, h, 
BufferedImage.TYPE_INT_ARGB); 
      
      for(int j = 0; j < h; j++){ 
          for(int i = 0; i < w; i++){ 

           pixel[0] = ((avgData[(j*w+i)*3+0])); // R 

              pixel[1] = ((avgData[(j*w+i)*3+1])); // G 

              pixel[2] = ((avgData[(j*w+i)*3+2])); // B     
           Color color = new Color(pixel[0], pixel[1] , 
pixel[2], 0.9f); 
          rgb = color.getRGB(); 
          img.setRGB(i, j, rgb); 
          } 
      } 
        
      if (total > 0) { 
         // Assemble final output as string 
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         String result = String.format("RGB: %d %d %d", 
img.getRGB(0, 0), img.getRGB(0, 1), img.getRGB(0, 2)); 
         FileSystem dfs = 
FileSystem.get(context.getConfiguration()); 
         Path newimgpath = new Path(context.getWorkingDirectory(), 
""+key.get()); 
         dfs.createNewFile(newimgpath); 
         FSDataOutputStream ofs = dfs.create(newimgpath); 
         ImageIO.write(img, "PNG", ofs); 
         context.write(key, new Text(result)); 
      } 
   } 
} 

Fonte: Autoria própria 
 

 
Quadro 9: Método run 
public int run(String[] args) throws Exception { 
    // Check input arguments 
    if (args.length != 2) { 
      System.out.println("Usage: average <input HIB> <output 
directory>"); 
      System.exit(0); 
    } 
     
    // Initialize and configure MapReduce job 
    Job job = Job.getInstance(); 
    job.setInputFormatClass(HibInputFormat.class);     
    job.setJarByClass(Average.class); 
    job.setMapperClass(AverageMapper.class); 
    job.setReducerClass(AverageReducer.class);     
    job.setMapOutputKeyClass(IntWritable.class); 
    job.setMapOutputValueClass(FloatImage.class); 
    job.setOutputKeyClass(IntWritable.class); 
    job.setOutputValueClass(Text.class); 
     
    FileInputFormat.setInputPaths(job, new Path(args[0])); 
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1])); 
 
    // Execute the MapReduce job and block until it completes 
    boolean success = job.waitForCompletion(true); 
     
    // Return success or failure 
    return success ? 0 : 1; 
} 

Fonte: Autoria própria 
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Quadro 10: Método main 
public static void main(String[] args) throws Exception { 
    ToolRunner.run(new Average(), args); 
    System.exit(0); 
} 

Fonte: Autoria própria 
 


