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Resumo

O predicado de teste interior/exterior (PoÍnt (7onfainment), que especifi-
ca se um ponto é parte de um objeto matematicamente bem-definido, é um
problema crucial em computação gráfica. Esta dissertação apresenta técnicas
para contrapor uma das maiores desvantagens dos algoritmos baseados em
teste interior/exterior: o comportamento quadrático com respeito à resolução.
Baseados no teste interior/exterior de Pol e Corthout ICorP921, são apresen-
tados algoritmos eficientes para as operações de preenchimento de regiões e
strokáng, além de uma aplicação em antíaláasing.

Abstract

The Point Containment predicate which specifies if a point is part of a
mathematically well-defined object is a crucial problem in computer graphics.

This work presents techniques that counteract the main disadvantage of Point
Containment algorithms: their quadratic behaviour with respect to the reso-
lution. Based on Pol-Corthout's Point Containment test ICorP921, eMcient

algorithms for filling and stroking operations are presented. Moreover, it is
also presented an application in antialiasing
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Introdução

Um dos objetivos centrais da computação gráfica é produzir imagens a partir de um
modelo, processo denominado renderázação. Um modelo é descrito como um conjunto de
objetos gráficos: um objeto gráfico O consiste de uma família finita Z/ = {t/i, . . . , U.} de
subconjuntos, Z]J]. C ]R" , de algum espaço euclidiano R" , e uma função F : t/t U . . . U C/« -+

RP. A família Z/ é chamada de conjunto de dados geométricos e define a forma (geometria

e topologia) do objeto, e / é a função atributo do objeto que define, por exemplo, a cor e
textura do objetos. A dimensão da união Ui U . . . U [/« define a dimensão do objeto.

Objetos podem ser combinados de várias maneiras para produzir objetos mais com-
plexos:

e usando operações booleanas, como união, intersecção e diferenças

e usando operações morfológicas, como a soma e subtração de À/linkowski(veja Capítulo

1)

e uma seqüência de objetos q-dimensionais pode definir um objeto (q+ l)-dimensional
por limitação. Por exemplo, uma curva fechada simples no plano delimita e define
uma região 2-dimensional.

A formação de objetos complexos através de operações booleanas tem grande importância
em modelamento geométrico. Com base nas operações morfológicas e na limitação, podem

ser derivadas várias outras operações importantes. Utilizando a soma de Minkowski,
obtem-se a operação de strokíng, que consiste numa transformação do tipo caminho-
região que modela a forma produzida quando um objeto(chamado blusa) se move ao
longo de uma trajetória, ou comumente, ao longo de um caminho. A partir da operação
de limitação, pode-se produzir a operação de preenchimento, cujo função é preencher a

região delimitada por alguma seqüência de objetos. As operações de preenchimento e
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strokãng constituem um suporte para muitas aplicações gráficas importantes, tais como
produção de fontes.

A figura abaixo mostra os efeitos destas duas operações:

PREENCHINIENTO
STROKING

Figura 1: As operações de preenchimento e stroking

Uma imagem é uma função -r : Q C ]R2 --> RÉ: para cada ponto p C Q, /(p) define

os atributos de p, como cor e opacidade, por exemplo. Uma classe de imagens muito
importante é formada tomando ç2 = Z2, chamadas de imagens digitais.

No processo de transformação de um modelo em uma imagem notam-se três fases
distintas:

Fase de pré-processamento: redução do modelo a uma forma mais simples

Fase de rasterização: conversão do modelo simplificado em um bitmap( IFiu891)

Fase de pós-processamento: composição dos bitmaps em uma imagem

Uma taxonomia dos algoritmos de renderização pode ser estabelecida com base no
modo em que realizam as três fases anteriores:

Algoritmos baseados no objeto: tratam objeto por objeto do modelo, encontrando
os pontos da imagem que são afetados por um determinado objeto. Neste processo,
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realizam uma projeção explícita do objeto na imagem. Algoritmos baseados em
soam-conuersÍon são exemplos clássicos desta classe.

Algoritmos baseados na imagem: para cada ponto da imagem a ser produzida, ve-
riÊcam se os atributos deste ponto são afetados por algum objeto(ou objetos) do
modelo. Caso afirmativo, calculam o valor desta contribuição. Um exemplo muito
familiar desta classe é o algoritmo de ray-tracÍng.

Para exemplificar melhor esta taxonomia, considere-se as duas operações básicas descri-
tas anteriormente: preenchimento e stroking. Para a operação de preenchimento, a maioria
dos algoritmos de scan-conuersãon trabalham somente com regiões poligonais simples, i.e.
sem auto-interseções, requerem uma prévia linearização e redução da região original em
regiões mais simples, por exemplo regiões convexas, trapezoidais ou triangulares. Esta
redução pode ser encontrada, por exemplo, na implementação, feita pela Adobe, da lin-
guagem PostScript IAdoB861. Porém, esta fase de linearização pode levar a problemas
numéricos e de robustez dos algoritmos, como os descritos em Forrest IFor851 IFor881 e

Franklin IFra861. No caso especial do PostScript da Adobe, alguns exemplos de problemas
podem ser encontrados em Perky IPer881 e Pol-Corthout ICorP921.

Para a operação de strokáng, duas abordagens de scan-conuers on são geralmente utili-
zadas. Uma delas consiste em rasterizar o caminho, colocando a brtisÀ em cada ponto do
caminho rasterizado. Whitted IWhi83) e Bleser et al. IBleSM881, por exemplo, realizam
este processo com a possibilidade de variação da intensidade, tamanho e forma da órush
ao longo do caminho. Estes algoritmos foram produzidos para serem conjugados em siste-
mas de pintura e implementados via tabelas do tipo look-up. Strassmann IStr861 descreve
outro tipo de algoritmo, com a possibilidade de se controlar vários outros parâmetros. Em
IPosF891, Posch apresenta um algoritmo com órusA circular que somente atualiza os pon-
tos num arco semi-circular, perpendicular à direção do caminho, num ponto corrente do
caminho. A segunda abordagem é transformar o problema de stroking num problema de
preenchimento. Este processo é feito computando-se as equações algébricas do contorno
da região de sÉrokíng. Porém, se a complexidade geométrica dos objetos na operação cres-
ce, as equações tornam-se muito complexas, como descrito em Gosh e Mudur IGhoN1841.

Alternativamente, caminhos e bms/zes são usualmente aproximados, em um fase de pré-
processamento, por polígonos, como no sistema METAFONT de D.E. Knuth IKnu861, e
o resultado da operação pode ser obtido como descrito por Guibas et al. IGuiRS831.

Já os algoritmos baseados na imagem testam a pertinência de um ponto da imagem
contra um objeto, sem a necessidade de um pré-processamento prévio. Para isto, existe
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a necessidade da especificação de um predicado de pertinência de um ponto a um obje-
toi , conhecido como teste interior/exterior(Point C'ontaánment [est). A uti]ização deste
predicado de pertinência para todos os pontos da imagem, implementada em software, é
considerada muito lenta para o processo de renderização, como já notado por Newmann
e Sproull INew791.

Poucos algoritmos baseados na imagem têm sido publicados. Forrest IFor851, Tang ITan881

e Guibas et al. IGuiRS831 descrevem algoritmos para objetos poligonais, detalhando testes
de pertinência de pontos em polígonos. O tratamento de objetos mais complexos, como
segmentos de curvas de Bézier polinomiais e racionais, pode ser encontrado na tese de
doutoramento de Pol e Corthout ICorP921.

Estes exemplos permitem realçar uma série de vantagens dos algoritmos baseados na
imagem sobre os baseados no objetos, tais como:

l Nenhum pré-processamento do objeto é necessário: os algoritmos baseados na ima-
gem podem lidar diretamente com objetos de alta complexidade geométrica. Como
nenhum pré-processamento é realizado, não é necessário memória adicional para
armazenar estruturas de dados intermediárias. Os algoritmos baseados no objeto
realizam um pré-processamento do objetos, geralmente projeções seguidas de linea-
rizações, cujas estruturas intermediárias são armazenadas em alguma ordem para
facilitar a fase de rasterização. Em algumas implementações, os objetos são primei-
ramente reduzidos a regiões mais fáceis de serem rasterizadas, tais como segmentos
poligonais(Klassen IKlaS911).

2. C/ãppíng explícito de objetos contra a imagem ou outros objetos não é necessário:
simplesmente para cada ponto da imagem, ou ele é afetado ou não por um obje-
to(ou objetos) do modelo. Nos algoritmos baseados no objeto, o cZipping precisa ser
realizado ou no espaço do objeto ou no espaço da imagem.

3 Facilidade de adaptação com crescimento da complexidade do modelo: somente o
predicado de pertinência, que testa se um ponto é afetado ou não por algum objeto,
precisa ser especificado. Já nos algoritmos baseados no objeto, a complexidade do
processo cresce drasticamente com o aumento da complexidade do modelo, princi-
palmente nos processos de linearização e cZippÍng.

4. Dada sua simplicidade e provada robustez, os algoritmos baseados na imagem po-
dem ser implementados em hardware dedicado. Implementações em hardware de

apor exemplo, testar se um ponto está na região de preenchimento ou sÉroking.
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algoritmos baseados no objeto necessitam de uma quantidade considerável de pré
processamento em se.Pware, fato que pode limitar o poder de modelamento.

5. Os algoritmos baseados na imagem são altamente indicados para implementações
paralelas, uma vez que não existe uma dependência entre as computações das con-
tribuições nos pontos da imagem.

Porém, uma das maiores desvantagens dos algoritmos baseados na imagem é a sua
complexidade quadrático com respeito à resolução da imagem. Na abordagem baseada
no objeto, os algoritmos de scan-conuersãon têm, usualmente, complexidade linear na
resolução da imagem. Assim, o desenvolvimento de métodos que reduzam a complexidade
dos algoritmos baseados na imagem é de grande interesse computacional.

A presente dissertação propõe métodos para redução desta complexidade nas operações

de preenchimento e strokáng. Para tal íim, fixou-se o teste interior/exterior desenvolvi-

do por Pol e Corthout ICorP921 como padrão, devido a sua alta robustez frente a casos
críticos, precisão numérica(utiliza somente aritmética inteira), e grande potencial de mo-
delamento. Além disto, é apresentada uma aplicação destas duas operações na técnica de
ant aZiasáng de Fabris e Forrest IFab951.

A dissertação está organizada em sete capítulos, a saber:

Capítulo 1: descreve os pré-requisitos da Morfologia h/matemática [)iscreta, que serão uti-
lizados nos capítulos subseqüentes, tais como representações matemáticas de curvas

discretas, distâncias discretas e conexidade, operações morfológicas básicas.

Capítulo 2: introduz o conceito de função de rasterização e descreve uma forma parti-
cular destas funções. Esta forma particular permitirá a construção de um versão
discreta do bem conhecido Teorema de Jordan, que formará a base para o teste de

pertinência na operação de preenchimento.

Capítulo 3: descreve o teste interior/exterior de Pol e Corthout e sua utilização num
algoritmo de complexidade quadrática na resolução da imagem para a operação de
preenchimento. Para reduzir esta complexidade, são analisados os algoritmos que
utilizam relações de coerência.

Capítulo 4: introduz formalmente o conceito da operação de strokáng. Após descrito
o teste interior/exterior de Pol e Corthout para esta operação, são mostrados dois
algoritmos que calculam a região de stroking: um, quadrático na resolução, e outro,
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de menor complexidade, baseado em coerência com quadtrees. No final do capítulo
é mostrada uma nova noção de coerência, a ll-coerência, que permite reduzir estas
complexidades.

Capítulo 5: trata da execução simultânea das operações de preenchimento e stroking,

utilizando parte das técnicas desenvolvidas nos Capítulos 3 e 4.

Capítulo 6: trata de um aplicação dos algoritmos de preenchimento e stroX;íng na técnica
de antàa/áas ng de Fabris e Forrest IFab951.

Capítulo 7: traça um panorama geral do que foi desenvolvido, indicando aspectos ree
levantes e trabalhos futuros.

As contribuições desta dissertação concentram-se nos finais dos Capítulos 3,4 e 5, com
a introdução de novos conceitos de coerência, culminando com a redução da complexidade

dos algoritmos.



Capítulo l

Morfologia Discreta

A morfologia discreta é uma teoria matemática importante para desenvolvimento de ope-
rações no ambiente discreto, isto é, em Z". Utilizando-se algumas ferramentas desta teoria
restrita ao caso bidimensional, este capítulo constrói um ambiente para suportar o desen-
volvimento de algoritmos robutos e eficientes para duas operações básicas de rasterização
preenchimento de regiões e stroking-, analisadas em detalhes nos capítulos posteriores.

[.]. Listas

Uma lista de pontos será definida como um função de um intervalo de naturais lO...nl em

Z2, ou seja, uma lista de pontos corresponderá a uma seqüência de pontos. Listas serão
utilizadas para representar curvas discretas.

Deânição 1.1. Para todo n C N, o cozzjunlo de /uniões de lO...nl em Z2 será denotado

por An = {L : lO...nl --.} Z2}. .4s /ulzções .L serão chamadas de / star de comphmento n,

denotado por #l.

Ao longo deste capítulo, usar-se-á l,i para denotar a imagem L({), ou seja, o {-ésimo
ponto de .L. Chamar-se-á uma lista de /fachada se e somente se .Lo = L#l. O conjunto de
pontos de uma lista L será denotado por <.Li>i;o' Em algumas definições, abusando da
linguagem matemática, tal notação também será utilizada para indicar a função I' que
define uma lista.

Da definição anterior segue que A. é equivalente ao n + l-produto cartesiano (Z2)"+i

Definição 1.2. O conjunto de todas as Justas será denotado por A, ou sela, A = UicX Ai.
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Neste conjunto podem ser especiâcados operadores importantes para a formação de
novas listas. O primeiro destes operadores será a concatenação:

Definição 1.3. Soam Zi e L2 duas Justas de comprimento ni e n2, respect lamente. Z;i
e .L2 podezn ser concatenadas se e s07nenfe se Z/il = .L2 .í4 cone(item(zçao de du(zs /estas

nestas condições será a lista Z,i U .L2, de compómenfo ni + n2, de$nída por:

Z,i U Z,2),
se 0 $ á $ n:

se ni $ í $ ni + n2

Observa-se facilmente que, se uma das listas tiver comprimento 0, a concatenação
reduz-se à operação identidade.

Definição 1.4. A reversão é um operador urzáMo 'R : A -+ A, de$nádo por.

n(z) -:>Z:.

Clarame«te R(R(Z.))
difprenrâ

O próximo operador é o bem conhecido operador de

T)nGn;pãn l ç;
:ÍUV Ü eV O operctdor de difere'n,ça 6. . À. h.o -+ F.. é de$nido por.

a.(.L) .L:+: - L.>:=

Como conseqüência imediata destas definições, tem-se a seguinte relação entre estes
três operadores:

Teorema l.l
R(Z,' ÜJ .L') U 'R(.L:)

z\(Z' U Z:) = A(L:) U a.(Z.')

.h o 7? = --7Z o .A
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1.2 Métricas discretas e listas conexas

A noção de conectividade em listas pode ser comparada com uma versão discreta de
continuidade. Certas restrições de conectividade em listas permitirão obter um corolário
importante do Teorema Discreto de Jordan.

Para se desenvolver uma teoria coerente de conectividade no ambiente discreto bidi-
mensional, Z2 será dotado de uma estrutura métrica.

1.2.1 Estruturas métricas em Z2

Para se induzir uma métrica em Z2, utilizar-se-á a seguinte norma geral

Definição 1.6. Seja }'' = {ui : 0 < ã < n]. C Z2 am sistema ./imita de geradores de Z2,

considerado como um Z -módulo. De$na:

1.1« Z2 --> R

P F-> mini:j: lail : }l: anui = P}

A partir desta norma, pode ser construída uma métrica canónica, definida por

dv : Z2 x 2;2 --} R

(P, C?) -> IP - Qlv

Variando-se o conjunto de geradores V, as métricas correspondentes produzem as bem
conhecidas formas conexas estruturais de Z2:

Figura 1.1: Formas conexas estruturais de Z2: 4-conexa,6-conexa e 8-conexa

As métricas correspondentes a estas formas são induzidas pelas seguintes normas,
respectivamente:
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. l.lv-, colocando-se }''' = {(1,0), (0, 1)}

. l.lv., colocando-se y' = {(1,0),(1,1),(0, 1)}

. l.lv,, colocando-se V' = {(1,0),(1,1),(0, 1),(--1, 1)}

No próximo capítulo, freqüentemente Z2 será imerso em R2. Esta imersão será a
canónica, a menos que explicitado o contrário. Para manter uma compatibilidade de
normas entre estes dois espaços, o seguinte teorema relaciona a norma geral Z2, definida

anteriormente, com qualquer norma adotada em R2

Teorema 1.2. Sda 1.1 alguma norma em R:. De$nándo e = maxll(1,0)lv,l(0, 1)lv},
u = maxtl%l} e p = maxljR'l + IRV : R C R e IXI = 1}, fem-se;

e':p:lPjv $ 1PI $ «1Pjv

«':jP $ 1Plv $ epjP

1.2.2 Listas conexas

A norma geral, definida na seção anterior, pode ser extendida para o domínio das listas,
da seguinte maneira:

Definição 1.7. Sda .L uma /esta de comprimento n. Z)e$ne-se a norma de Lrcom relação
a um conjunto de geradores V do Z-módulo ZZ) por:

l-LI« - .Pjy.{lz:l«}

A partir desta norma, tem-se a noção de listas conexas

Definição 1.8. üma /esta é m-comera, m c {4,6,8}, se IA(L)lym $ 1
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A figura 1.2 mostra exemplos destas listas
a

a
U

M

n 9g

Figura 1.2: Listas 4-conexo, 6-conexo e 8-conexo

Advinda desta definição, tem-se a noção de região conexo

Definição 1.9. Uma região R Ísubc07zjunto ./inãlo de Z2) é alta m-coneza, m C {4, 6, 8},
se para todo ponto P, Q C R existe uma dista m-coneza .L, ta/ que {LilZ5 C R, -Lo = P
e L#t -- (i2.

1.3 Operadores de Minkowski

Seja E = Z2, munido da estrutura usual de grupo abeliano. Define-se em E dois operadores
importantes, chamados adição e suZ)trarão de .A4ánkowská:

De6nição 1.10. Soam X e .4 swbcozÜuntos de E. Z)e$ne-se a adição X ©.4 e subtração
X O .4 de .A/ánkowsk de X por .A, por;

. x ©.A - {« c E : ('1' + «)RX # 0}

. X o .,4 = {n c E : .A, Ç X}.

onde .A, representa o c07zjunto .4, = {a + a : a C .4} e, .4t, o c07Üunto .4t = {a C E

a C .4}.

Usualmente a adição de Minkowski é chamada de dilatação e, a subtração, de erosão
O conjunto .A recebe a designação de eleme7zfo estruturante.
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Jean Serra ISer821 caracteriza de modo mais algébrico estas operações, dando as se-
guintes definições equivalentes.

. X©..4

. x o..4- n...x-.
Um enfoque mais geométrico para estas operações pode ser encontrado em Guibas et.

al. IGuiRS831, que trabalham com dilatação e erosão com figuras geométricas.

Estas operações permitirão formalizar noções de coerência em rasterização, das quais
serão derivados algoritmos, de complexidade quasi-linear na resolução, para algumas ope-
rações básicas de rasterização (preenchimento de regiões e strokáng). Nestas noções de
coerência, algumas propriedades básicas destas operações serão necessárias, as quais são
listadas a seguir.

Propriedade 1.1. .4 soma é um operador monotórzíco, isto é,

.4 c -B ::> (..4 © C') c (.B © C')

Propriedade 1.2. Á soma distribu sobre uniões, {sfo é,

(..4U.B)© C (.A © C) u (.B © C')

Propriedade 1.3. .4 somza é um operador associaÉáuo, isto é,

(..'!©.B)© a

Propriedade 1.4. 4 soma e a subtração estão relacionadas pela seguinte inclusão

(..40.B)© C'c (.4©.B)0 C'

A monotonicidade será utilizada em várias situações de limitação de regiões. A dis-

tributividade permitirá construir processos de recursão. A associatividade levará a trans-
formações de elementos estruturantes na operação de stroking e, a relação entre as duas
operações, para refinamento de testes de coerência.



Capítulo 2

O Teorema Discreto de Jordan

As ferramentas matemáticas necessárias para o enunciado e prova de uma versão discreta
do Teorema de Jordan são introduzidas neste capítulo. Esta versão discreta servirá de
base para o desenvolvimento de algoritmos eficientes e corretor para testes de pertinência

interior/exterior no problema de preenchimento de regiões delimitadas por curvas discre-
tas

2.1 Números de rotação

A noção de interior e exterior de uma curva(não necessariamente discreta) é baseada no
conceito de número de rotação (winding number). Existem, essencialmente, dois modos
diferentes de se definir o número de rotação: uma versão analítica, que emprega uma
integral complexa de linha, e outra, conhecida como versão geométrica, que conta o número

de intersecções diretas com um raio.

Usualmente, a definição que melhor se adequa ao contexto de algum problema de
pertinência é escolhida. Nas próximas seções será provado que, sob certas restrições, estas
duas versões são eqüivalentes. A ferramenta matemática utilizada para se estabelecer esta

eqüivalência será a Telha das .funções-O'WI.

2.1.1 Teoria de cross «,eíght (CW)

A versão geométrica do número de rotação é baseada na noção de cross weágAtr'aWI). In-
formalmente, dadas duas curvas em R2, o CW destas duas curvas é igual ao número
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de cruzamentos com orientação esquerda-para-direita menos o número de cruzamen-
tos com orientação direita-para-esquerda, com as definições usuais da Teoria dos Nós
( IBurZ851, IKau871).

No âmbito das curvas discretas, será definida a noção de função CW. Esta definição
será mais geral do que o necessário, praticamente sem nenhuma relação com a versão
analítica do número de rotação. Numa seção posterior, será derivada uma função CW
específica para este fim.

Definição 2.1. Uma /unção C : A x A --> Z é chamada de /unção C'W se satál/az ãs

seguintes condições:

Distribuição sob concatenação:

C(.L: u -L', .L')(.L:, .L;)+ C(.L', L;)

C(-L:, L: U Z,;) = C(L:, L') + C(Z:, -L;)

Inversão de sinal sob reversão

C('R(.L:),.L:) 'R(.L')) -C(Z;: , .L')

Nulidade sob triângulos Se Lt e La são \iscas fechado,s de comprimento 3, então

C(-L: , .L:)

Utilizando-se indução no comprimento das listas e as definições anteriores, pode ser
provado o seguinte:

Teorema 2.1. Sejam .Lt e l,2 duas /estas /ecÀadas. .Então C(L:, L2) 0

Na prova do Teorema discreto de Jordan, este teorema representa um papel funda-
mental.

Observa-se, também, que este teorema induz uma relação de equivalência em Z2:

Corolário 2.1. Z)ada uma /unção C'l,V' C e uma /ásÉa /ec/fada Lt, a relação P = Q ++:lP

C(-L',L') tod. Z,' «m .tg e .t3.., eqü{«Zê«cia '«. Z:
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2.1.2 Versão analítica

A versão analítica do número de rotação emprega uma integral complexa sobre um cami-

nho ', e constitui uma ferramenta poderosa na Teoria de Funções Analíticas ( IPa1911) e
na Teoria de Intersecção em Tipologia Diferencial (IGuiP741):

Definição 2.2. O nlímero de rotação to('y, P), de um caminho 'y, /ec/lado e saque por
padest , com respeito a P, é dado pela .fórmula:

«u,'» - m .I';=,
onde está admitido Re é imerso em (C para o cálculo da integral como/eza

Esta definição possui uma interpretação geométrica bastante simples. Considere-se
,y : la, ól -+ (C um caminho, fechado e suave por partes, e um ponto P C (C -- {,y}. Fixe-se

um círculo .K = .K(P,r) centrado em P e defina-se a projeção radial de ' em Ã por

P(t) - P + r IÍ;Íii::al , conforme mostrado na Figura 2.1.

y(a)=y(b}

Figura 2.1: Interpretação geométrica do número de rotação

Denotando-se por u(t) o vetor radial de P até P(t), pode-se relacionar o número de

listo significa que, tomando-se 'r : la, ól --} C, então é possível subdividir ja, ól em um número finito
de partes e a restrição de ' a cada uma destas partes existe e, sua derivada complexa ''(t), é contínua e
nunca se anula na parte considerada.
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revoluções deste vetor, em torno do ponto P, com a integral que define o número de
rotação pelo seguinte resultado:

Teorema 2.2. O ntímero de rotação w('y, P) conta o ntímero de reooZuçães completas -
o número de revoluções positivas menos o número de revoluções negativas - realizadas por

u(t) quando t uaóa de a para b.

Com a definição analítica, pode-se provar o seguinte resultado

Teorema 2.3. Sela ' umz camaRÃo /ecAado, suada por partes no plano compZezo e U

C -- 7. .Então;

e m(l,P) permanece constante quando P varia sobre toda componente de U

. ««(7, P) 0 se P pertence Q uma componente ilimitada de U

. Quando é simples, {.e. sem auto-Intersecções, .«(7,P) = 1, para todo P "a
"mpo«e«te /{mit«d« de U, - ««('y, P) = --1 p«« t.{' P«f« P

A partir deste resultado, já se tem uma forma analítica para se testar se um ponto
pertence ou não ao interior de alguma região limitada por um caminho nas condições
anteriores. Apesar de simples, a implementação computacional deste resultado é impra-
ticável, pois envolve o cálculo de uma integral complexa: mesmo por métodos numéricos,
a tarefa não é das mais fáceis.

Para interpor esta dificuldade, tem-se a versão geométrica do número de rotação, cuja
principal característica reside na facilidade de implementação.

2.1.3 Versão geométrica

Para definir uma versão mais implementável do número de rotação e estabelecer uma

relação com a versão analítica, será desenvolvida um função CIW especial. Para tal fim,
fixar-se-á algumas notações:

Definição 2.3. e O produto uetohaZ de P e Q será denotado por P x (2, onde a
277zersao e771 IRa esta 277zp/zczt(z.

e .4 coordenada z de um ponto .f) C IRa será achatada por P'
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le O-.i'í""-.e-á « /u«ção .án.Z s : R --> {--1,0,1} c.«.. ;(z)
s(1) = 0 se z = 0 e s(z) = 1, se z > 0.

se z < 0,

e Utilizar-se-á quatro imersões, de$nádas por.

.4 imersão de pontos por põ : Z2 --> R2 por

9õ(P) = P + Õ, Õ € R2

.4 áme«ão põ(-L) de «m« Zi;t« .L L:>, de c.mpMme«to l, "m. ' ''g-
ment. de «t. p««mef,{«do Z(t) = (1 -- t)Z;o + tZ: + .5 € ]R', P«« 0 $ t $ 1.

.4 imersão de gõ(.L) de /estas Z, C A. de compMmento n > 1 como o poZzgono

(não necessa'riameTtte fechcLdo):

Uo...«.- :P. (<L: , .L:...-> )

onde o operador U denota a concatenação de segmentos de Teta imersos na
forma, paramétrica.

,4 imersão canónica, denotado por p. .4 imersão canónica da oMgem será
denotado,porlpo.

Com as notações desta definição, constrói-se a seguir, recursivamente, uma função que
desempenhará papel fundamental no relacionamento com a versão analítica.

Definição 2.4. S(#a c € R2 dado e de$na-se uma /unção parcial W. : A x A --} Z por.

. }V. : Ao x AU A x Ao --> Z por;

W. (L: , L')

e )'V. : Ai x Ai -} Z por;

Í p(É:) np.(z.')
1. p(z.:) n ç'.(z') # ü :» )v.(z;', z'')

0

s((a.(Z.:) x .&(.L:)):)

B }V. : An. X An, --} Z, com nl, 7z2 > 1, por

)V. (.L: , .L')
n 1 -- 1 n2 -- l

}: >ll: w.(<.L: , .c:....:>, <.cj, zj.....>)
í=o .j=o
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Nota-se que, como somente uma lista é desfocada de c antes de ser checado se os
segmentos das listas têm um ponto em comum, uma assimetria é introduzida na função:
pode ser (lue W:(Z,:, .L') # 11'v.(L', .L:).

O próximo passo será mostrar que a função parcial definida anteriormente é uma
filnrãn nW-
'u"YWV v - - -

Teorema 2.4. }'V. dísÉMóuí sob concatenações e muda de sdnaJ sob reuersães

A prova deste teorema é simples, pois a distribuição sob concatenações segue direta-
mente da terceira parte da definição de }'V.. A mudança de sinal sob reversões segue da
fato que o sinal do produto vetorial muda de sinal quando a orientação de um dos vetores
é alterada.

A próxima tarefa é mostrar que )V. se anula sob triângulos. Isto pode ser feito
chegando-se todas as configurações de dois triângulos. Isto pode acarretar um número
grande de testes. Para diminuir esta quantidade, utilizar-se-á o seguinte resultado inter-
mediário:

Proposição 2.1. W. é {nuaManfe soó translações e trens/armações /áneares {nteÍras2 com

delermàna7zte positivo.

Utilizando-se este resultado, o número de configurações essencialmente diferentes reduz
se drasticamente.

Ao invés de se provar diretamente a nulidade sob triângulos, será estabelecido um
resultado mais geral, que fará, inclusive, a ligação entre as duas versões do número de
L -/ "'-y'+-/ '

2.1.4 Relação entre a versão analítica e geométrica

O seguinte teorema mostra uma equivalência, sob certas restrições, entre as definições

analítica e geométrica do número de rotação:

Teorema 2.5. Soam .L' e .L2 duas / star. Se Z,i é/ecAada e c # g(L), V.L C Ai, então

W:Q',tD-ã:.Á -, dz .m
2A matriz de transformação é composta somente por inteiros.
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".«' , ''» - L /,.....;âm - L /,.''-.
dz

Z - .P.(LQn,)

Antes de se provar o teorema, uma observação quanto à restrição sobre c. Analisando-
se a definição analítica do número de rotação, observa-se que a integral complexa não está
definida quando P está no caminho '. Esta é a razão pela qual o parâmetro de translação

€ não poder estar na imersão de cada segmento da lista.

Prova. Nota-se, primeiramente, que as versões analíticas utilizadas estão bem definidas,

pois os pontos 'p.(-L?) nunca estarão no caminho ç'(Zi), pelo comentário anterior.

A prova utilizará indução no comprimento das listas -Lt e L2. Para isto, serão estabe-
lecidos três casos-base:

. (n: ou n: n, qualquer:
Como .Li é fechada, precisa-se ter -Lt = Éi. Pela definição de }V., segue diretamente

que
)v. (.L: , L') = 0.

Por outro lado,

dz l f dz

ãã J.ÜD ;-Q:III:I) ' 2"Í J,HD ' - 9.(ZI{,)
0

e ni = 2, n2 qualquer:

Como .Li é fechada, ela precisa ser da forma .L U 7Z(L). Assim

W. (L: , .L:)

Como a definição analítica também distribui sob concatenações e muda de sinal sob
reversões, tem-se:

l /' dz l /' dz
ãã J«aU . - Ü:lZã,) J,ÜU z - P.(Z,l!,)

e nl = 3) n2 = l

Este caso será provado enumerando-se todas as possibilidades. Aqui somente casos
essencialmente diferentes serão checados, uma vez que W. e w(7, P) são invariantes
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sobre translações e transformações inteiras com determinante positivo. Além disto,
)'v. e w('y, P) mudam de sinal sob reflexões: assim, toda transformação linear nãod-
egenerada podeser usada.

Se Z,g L?, tem-se W.(Z.:, L') = 0 e

.L f
2Vi J,wn Z - P.(14.,) 2'«i J.wn Z - .P.(LQn.) ''

ou sela, a primeira asserção do teorema vale neste caso.

Assuma-se, agora, que tã # .L{. Nota-se que nenhum vértice do triângulo
T gerado por g(-L:) pode estar na linha Z através de g.(.L:). Quando todos
os vértices de 7' estão de um lado de Z precisa-se ter T n z = 0, implicando
)'\;.(.L:, .L') = 0. Por outro lado,

l f dz 'l f dz .
2«'iJ,au ,-p.(-L:,) ./,üu , -p.(.c:,) ''

que pode ser visto cortando-se o plano complexo com um raio partindo de um
extremo de /.

Assim, os casos remanescentes são formados quando um vértice de T está de
um lado de Z, e os outros dois vértices estão do outro lado. Isto significa que
exatamente dois lados de T cruzam Z. Novamente, pelas restrições sobre c,
estas intersecções não podem coincidir com os extremos de g.(Z,2).

Quando aplicada uma translação e uma transformação linear não-degenerada,

tã é mapeado na origem O, .L? é mapeado em (1,0) e os dois outros vértices
de T estão sobre o eixo z. Um extremo de .L2 pode estar à esquerda, entre
ou à direita dos pontos de intersecção. Assim, tem-se seis casos distintos a
considerar (não contando a orientação de T):

Figura 2.2: Posições relativas de Li e L2, sem orientação

Em cada um destes casos, para cada orientação de T, o valor resultante da
definição de )V. é igual à diferença das integrais complexas.

Isto conclui os casos-base
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e Suponha-se o teorema válido para ni ' m ? 3 e n2 âxado. Seja .Li uma lista de
comprimento m + 1. Assim:

w.(.L:,.L'), - ' .,.LI.....:> u <zl,,....:,tl,..:,zl,:,zl,.+:>,.L')(z; u z',z'),

onde os comprimentos de .L3 e L4 são m e 3, respectivamente. Logo

W.(.L; u z.', .L') = }'V.(L;, .L:) + w.(L', Z')

/

/
l /' dz l /' dz

,. Z - L2n, '2'«i J.,«. Z - U

l /' dz l

' 2r{ ./L- z -- Z,ã, 2ní

Isto mostra que a primeira asserção do teorema é válida para ni = m + l e n2 fixo.

Por outro lado, assumindo-se o teorema válido para ni fixo e n2 :: m 2 3, tem-se
para uma lista .L2 de comprimento m + l:

}v. (z.: , .L:) <.c?>E:. u <z?>1== )
l /' dz l /' dz l /' dz

M J.. ';-:'ii' M j., ';':'a''' m J.. , - -..*: '

l /' dz l

2n'á ./Z,i z -- L2 +. 2rí

Isto mostra que a primeira asserção do teorema é válida para ni fixo e n2 = m + l.

Uma prova similar pode ser feita para a segunda asserção do teorema. []

Um corolário imediato deste teorema estabele a nulidade sob triângulos de W.

l /' dz l

2 JLS Z -- L2n, 2ti

dz l /' dz l
;-'a ''' m y.. ;:'zã:

l /' dz l /' dz l /' dzl-à /.,J\* à f.. ,h- LJ.,Jh- à L. z --.L2

lr
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Corolário 2.2. Para c satis/acendo â condição do teorema anterior, h/. anula-se sob
thângulos.

Isto pode ser provado observando-se que o teorema implica que }V.(Li , .L2) = 0 quando
Z,i e .L2 são fechadas. Instanciando as listas para triângulos (listas fechadas de compri-
mento 3), o corolário segue imediatamente.

Uma questão importante sobre o teorema refere-se à existência do parâmetro de trans-

lação c. O resultado seguinte contempla sua existência:

Teorema 2.6. Sda q C Q -- Z e r C R -- (Q dados. Se € = (q,r) ou c = (r,q), então

€ g P(.L), V.L C Ai.

2.1.5 A translação c

Técnicas de translação(ou perturbação) de pontos são largamente utilizadas em algorit-
mos de computação gráfica( IGla951) e geometria computacional( IEde871). Problemas
fundamentais, como intersecção, freqüentemente utilizam-se destas técnicas para trata-
mento de casos especiais. As técnicas mais conhecidas, geralmente, utilizam perturbações
pequenas ou aleatórias.

No problema específico das listas, a figura abaixo mostra porque a translação c é
introduzida e seus efeitos:

Figura 2.3: Perturbações em pontos

Na esquerda, o ponto P não tem número de rotação definido, pois está sobre um dos
segmentos do contorno: isto pode ser contornado transladando P de e, antes de se calcular
efetivamente o número de rotação. Caso esta translação não seja efetuada com cuidado,
podem aparecer problemas como os mostrados no centro e à direita cla figura. No centro,
o diagrama mostra que a introdução da translação é poderia também mover pontos do

       
  '< P . 
       
       

       
'''< k P ' 
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interior para as bordas, recaindo no caso da esquerda. No caso da direita, a translação
foi grande demais, chegando-se a alterar o número de rotação do ponto P

O principal problema encontrado nestas técnicas é controlar, de maneira efetiva, o
tamanho da translação c. Conforme mostra a figura, translações pequenas podem não ser
satisfatórias, ou seja, dado c # O, existe uma lista L € Ai tal que p(-L) np(<0, c>) Z {O}.
Em outras palavras, a translação c pode mover os pontos para fora de alguma borda,
alterando seus números de rotação.

Para se evitar tal situação, fixar-se-á um grau de liberdade para e. Será deixada
sua direção indeterminada, porém seu tamanho será tomado infinitesimal. Isto significa
que, para todo segmento de linha com um extremo na origem e outro num ponto de
coordenadas inteiras, pode ser determinado (usando somente a direção) em que semi-
plano c está contido e, para todo segmento não passando pela origem, c sempre estará do
mesmo lado da origem.

Para se provar tal asserção, utilizar-se-á a seguinte definição:

Definição 2.5
A" IA(-L)lv $ n}

Claramente A" C A"+i e A = U.CNA". A seguinte proposição afirma que, para toda
lista -L, existe uma translação c que não mapeia P para além de .L.

Proposição 2.2. Seja q C (Q -- Z e r C R -- Q dados. .Então para todo n C N, ezÍste
«m .X > 0 ta/ qu. , VZ, C A",P € Z',0 < p(q,r) $ .X, tom-do-se c = p(q,,), «Z.
p(<p, p + .>) n 9(z ) c {p}.

Isto significa afirmar que, para um À suficientemente pequeno, substituindo-se € por
p(q, r), com 0 < p(q, r) $ À, )'\;. não é afetado em A" x A". Além disto, pode-se provar
que esta invariância de )V. em A" x A" não depende do tamanho de c, mas somente de
sua direção. Isto é contemplado pela seguinte proposição:

Proposição 2.3. Seja q € (Q -- Z e r € R -- (Q dados. Então para todo n C N, existe um
À > 0 t«J q«e , V.L:, .L' € ]\", P C Z:, 0 < p-(q, ,) $ p2(q,r) 5; À, «/e q«e

Wp.h,0 (L: , L:) Wp,h,d(.L' , Z.:)

Um detalhe extremamente importante neste processo de minimização dos efeitos da
translação c é manter a propriedade C'W de )V. . Isto é analisado pelo próximo resultado:



2.2 0 Teorema de Jordan 38

Teorema 2.7. O /imite limo.lo WÀ.(L:, .L:) ezÍste para toda Z: e .L'. .Á/érn disto, a/unção
tãmãte:

)v,(.L: , .L') - UB w .(z':, z')

é uma /unção C'TV.

Para uma conveniência de notação do tamanho e direção de c, tomar-se-á a forma
polar de c por (r, p). Na seqüência, utilizar-se-á a notação }VP para indicar }'v(,,p) e será
tomada a versão analítica correspondente por:

l /' dz

2'K\ J-p(L\ z -- tPPÇP)

Se um ponto P não pertence a um segmento poligonal, a infinitesimalidade de r garante
que P nunca será movido para ou além deste segmento, após a translação. Porém, se P
pertence a algum segmento poligonal, a irracionalidade da tangente p permite garantir
que P nunca permanece neste segmento após a translação.

2.2 O [Feorema de Jordan

O Teorema da Curva de Jordan é um resultado importante em Tipologia de baixa di-
mensão, estabelecido por Camille Jordan (1838-1892) e provado rigorosamente por Oswald

Veblen (1880-1960) em 1905. Este resultado afirma o seguinte:

Teorema 2.8. Seja 7 ama cume Aomotópáca a Si, {.e. sem auto-intersecções, imersa
em iR2. /l;ntao o complemento de ,y, com respeito a R2, fem ezamente duas componentes,

cada qual tendo 'y como borda. Uma destas componentes (o intehor de ''r) é um conjunto
limitado, e a outra, o eztehor de 1, um conjunto {!imitado.

Apesar de parecer intuitiva, a prova deste teorema requer argumentos sofisticados de
topologia algébrica, como homotopia e homologia( IMas911).
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2.3 Versão discreta do Teorema de Jordan

Esta seção introduz uma versão discreta do Teorema da Clurva de Jordan. Esta versão
contempla listas arbitrárias, inclusive com auto-intersecção

Teorema 2.9. Seja p um ângulo com tangente {m'acíonaZ. Z)ada uma lista /ecÀada .Li, a

Junção ('íWr )4;P dzt;zde o pZ(zno Z.2 e77 u7n 7zu77zero ./ínzto de regzoes c07n pontos P (íe zguaJ

ntímero de rotação;
l /' dz

2vi J.p(t) z -- (pp(.p)
Precisamente uma destas regiões é in$nita, contendo pontos com número de rotação igual
a 0. ..4/ém disto, quando para uma Justa Z,2 de comprimento n2 fazer;

l f dz . 'L f dz
ã;; J«@) ;l - p,(.Lg) ' 2"í J«w) ; - p,(zã,y

então necessariamente precisa-se ter;

p(z.:) n p(z') :# 0.

Prova. O corolário 2.1 mostra como construir a partição dada pela função )'v e a lista Lt
O teorema 2.5 mostra que as regiões contém pontos com números de rotação iguais. Para
mostrar que precisamente uma das regiões é infinita, basta notar que para todo ponto P

com IPI > IL'l tem-se:

L /,... ;h - '.
Logo, segue-se que somente um número finito de pontos tem número de rotação dife-

rente de zero.

Para provar a última asserção do teorema, observa-se que, por definição de )V., tem-se
para todo c:

LJ,... ;tw *àl... ;tm:
)v.(L', L:) # 0 ::>

p(.L:) n p.(z') :# 0.

Como os polígonos gerados por g. são conjuntos fechados para todo c, no limite r + 0
a intersecção não é vazia também. U
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Este teorema afirma que, sob certas condições, as imersões poligonais de duas listas
precisam ter um ponto em comum. O teorema a seguir afirma que, sob certas condições
de conectividade, elas têm um ponto em comum.

Teorema 2.10. Sda (mi,m2) C {(4,4),(4,6),(4,8),(6,4),(6,6),(8,4)}, .L: e .L' listas
mi-comera e m2-coneza, respect lamente, não necessariamente/ecAadas. Se W,(L: , É:) :#

0, então {.tJln{.tj} # 0. Este resta/fado não éuáZÍdopara(mi,ma) € {(6,8),(8,6),(8,8)}.

Estes dois últimos teoremas serão utilizados no próximo capítulo para o desenvolvi-
mento de algoritmos eficientes e corretos para o preenchimento de regiões delimitadas por
curvas discretas, representadas por listas.



Capítulo 3

Preenchimento de Regiões

Preenchimento de regiões é uma importante operação gráfica de transformação de um ca-

minho fechado numa região, que encontra aplicações em algoritmos de iluminação e textu-

rização, fontes, dentre outros. Com base na teoria do teste interior/exterior desenvolvida
anteriormente, este capítulo deriva algoritmos eficientes e corretos para a implementação

desta operação IFabSF971.

3.1 Funções de rasterização

No contexto da operação de preenchimento, considera-se o processo de rasterização do

interior(e do exterior) de uma lista .L consistindo de dois estágios:

e Construção de uma relação de eqüivalência em Zu, atribuindo a cada região de uma
classe de equivalência um único número (por exemplo, o número de rotação com
relação a Z).

e Atribuição de um valor binário ao pontos da imagem, tal que todos os pontos em
uma classe de eqüivalência tenham um mesmo valor, geralmente não único.

O primeiro estágio requer a especificação de uma função de partição, a ser calculada
para cada ponto de uma região de interesse. A funcionalidade requerida pelo segundo

estágio pode ser provida por uma função muito simplesi

apor exemplo, classes de equivalência no interior da curva recebem valor 0, e as do exterior, valor l.
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As funções que fazem o particionamento da região de interesse em classes de eqüivalência
são conhecidas como /uniões de rasferàzação:

Definição 3.1. Uma /unção de rasfehzação Q(.L, P) é uma /unção Q : A. x Z' --> Z,
onde À.. denota o conjunto das listas fechadas.

Especiâcando-se uma função de rasterização Q(.L, P), obtém-se a numeração de cada
classe de eqüivalência. Estas classes são, no máximo, enumeráveis. Dada uma lista fechada
Z e um ponto P na imagem, calcula-se {2(.L, P) para se obter a qual classe de eqüivalência
P pertence.

R 1 1 '1?.v+rnwa ; vnp ã n
q-r 8 -b e .a. .a..J.rb UX \.PXXXXXICA:Ít.Cv

Extremização é uma propriedade desejada em funções de rasterização. Isto expressa a
propriedade que, quando um conjunto de polígonos simples que se sobrepõem uns aos
outros, a rasterização também produz regiões que se sobrepõem umas as outras.

Para se formalizar a noção desta propriedade, precisar-se-á de algumas definições:

DeÊnição 3.2. e C/m poZz'godo .L C A. de compómenÉo 3 é chamado constante se e

«m.«te « A(L)o x A(Z): = 0.

b Um polígono L C N.. de comprimento 3 é chama,do simples se e somente se não é
constante.

e Ulít polígono L C N.. de comprime'nto n, > 3 é chamado simples se e somente se

vo$.,j$«: 9(<L:, z:+:>) n 9(<Lj, zj...:>) # 0:+(l{ .jl + 1) mod n $ 2

b O interior de um polígono simpl.es é de$nido como o conjunto dos palitos que não

l,em número de rotação ç) com respeito a,o polígono. Pontos do polígoTto não fazem
pav'te do interior.

e A oHentação de um polígono simples é dita de$vtida positiva quando os pontos do
{nteóor fêm ntímero de rotação +l e, de$n da negatáua, quando têm ntímero de
rotação --l.

Os polígonos simples são objetos topológicos homotópicos ao círculo unitário St e têm

o interior como um conjunto simplesmente conexo. Assim, a orientação de um polígono
simples é bem definida.
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Definição 3.3. Um c07Üunto de poli'gomos é chamado um conjunto de eztremàdades se e
somente se

e todos os T)o\'igonos são simples e com orientação de$nida T)ositiua,

e todos os polígonos podem ser a.gr'ul)a.dos por rotação dos índices de T)autos, concate

na,ção e remoção de extremidades, em um polígono simp\es.

Utilizando-se estas ferramentas, pode-se formalizar a noção de extremização

Definição 3.4. Uma /unção de rasteràzação Q(.L, P) é dita ter a propriedade de extre
rnivnpãn cp p cnrnpnfp cp 'A&&AHuywv v u u vv l F VVI uvv vwB

e Q é invariante sob rotação de índices

Se L: U .L' é ./êcA.d., anta. ç2(-L' U .L', P) Q(Z.' U -L:, P)

. Q anula-se sobre concatenações da forma .L: U 7Z(.L:)

e(z: u 'z(z,:), p)

8 Ç! distribui sob concatenações

Se .Lt e L2 são listas concatenát,eís, então Q(L' U Z,', P) = Q(.L:, P) + Q(.L', P)

e Q é simples

Se L é .ãmp/es, então p«« t.d. P [e«.-« Q(L,P) C {0, 1} « Z. tem «áent'ção
e$ná a posítÍua, e Q(L, P) C {-1, 0} se .L tem orientação de$nád« Regalada.

Esta definição permite obter um resultado importante sobre funções de rasterização

Teorema 3.1. .4s regáães produzidas por uma /unção de rasterizaçãor com a prophedade
de eztremização), aplicada a um conjunto de extremidades, têm intersecção duas-a-duas
vazia. Além disto, a união destas regiões é igual ao conliunto das regiões produzidas pela
aT)ligação da função de ra,steüzação ao potígo'no simp\es res'ültante do ügr'upame'r\to das
eztremádades.
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3.1.2 Rasterização via funções CIW

A função CW }VP, estabelecida no capítulo anterior, pode ser usada para construir uma
função de rasterização. Para listas fechadas, o valor do número de rotação relacionado

l /' dz

2'ni J.p(L) z -- (p,(P)

será utilizado como a função de enumeração de classes de eqüivalência.

Deânição 3.5. 1)e$na-se a /unção de rastehzação FP : A x Z2 -+ Z por.

Fp(Z, P) - Qlj=m Wp(.L, <Q, P>)

Nota-se que o domínio de .F é maior que o requerido pela definição de função de
rasterização. Este levantamento de domínio é utilizado para gerar resultados fundamentais
sobre a função. Um destes resultados é mostrado a seguir:

Proposição 3.1. Se L é uma /ãsfa /fachada, então

r.(L, p) = 'âüJ z -- -P.(P)

dz

Utilizando-se este resultado, pode-se provar que a função de rasterização definida an
teriormente, com o auxílio de }VP, possui a propriedade de extremização:

Teores.a 3.2. FP é uma /unção de rasterízação com a propriedade de eztremização.

Alguns outros resultados adicionais acerca de FP são listados a seguir

Proposição 3.2. e FP anula-se sobre triângulos constantes

S. Z, é «m t,ió«g«/o ««st-te, e«tão FP(L, P) = 0.

8 /'p distribui sobre concatenações gerais

Se L\ e L2 são lista.s concaten,ágeis, não necessariamente fechadas, então r.tLt w

L:,P) P) +Fp(.L',P).

e F, é invariante sobre mudanças de escala

V..z-lo} : Fp(«Z, 'P) (.L, P).
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Estes resultados adicionais serão utilizadas para provas de corretudes de algoritmos
para a operação de preenchimento de região. Antes de se passar aos algoritmos que
implementam a função de rasterização .7%, far-se-á uma consideração sobre uma técnica
de rasterização largamente difundida em computação gráfica, chamada scan-conuerszon.

3.1.3 Scan-conversion

Grande parte dos algoritmos freqüentemente usados em computação gráfica, para preen-
chimento rasterizado de polígonos, utiliza alguma variante da bem conhecida técnica de
scan-conuers on. Por exemplo, Foley et. al. IFo1961 descrevem o seguinte algoritmo para
preenchimento do interior de polígonos:

IBBBBi
l Bi

Figura 3.1: Elementos do algoritmo de scan-conversion de IFo1961

Algoritmo 1.1 Scan-conversion de Foley et. al IFo1961.

1: Encontrar as intersecções de uma scan-lhe com todas as arestas do polígono
2: Ordenar, crescentemente, as intersecções em relação à coordenada x
3: Preencher todos os pontos entre pares de intersecções que pertencem ao interior, usan

do a regra de paridade ímpar.

Para polígonos não-simples, i.e. com auto-intersecções, o algoritmo de soam-conüersáon

determina se um ponto P C Z2 está no interior, ou não, avaliando a paridade do número
de rotação: ímpar, P esta no interiorl par, P está no exterior.

Este modo de rasterização pode ser formalizado em termos da teoria anterior pelo
seguinte teorema:
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Teorema 3.3. A /unção de rasterização, gerada rezo a/gohtmo de scan-conuerslon de
IFo1,961, é dada por:

hHFp(.L, P) mo'Í 2

Prova. Em primeiro lugar, observa-se que o limite está bem definido. Os ângulos para os
quais FP é definida são aqueles que têm tangente irracional, cujo conjunto será denotado
por '}. Cromo © é denso em R, seqüências de ângulos em '} podem ser construídas

convergindo para 0.

O segundo passo é observar que o limite existe. Como na Proposição 2.2, reduzir-se-á
o conjunto de listas a A", contendo um número finito de direções. FP em A" x Z2 não
depende de p, para p > 0 suficientemente pequeno. Isto significa que, para .L c A", o

limite existe. Como A = U.CN A", o limite existe para todas as listas .L C A.

Finalmente, mostrar-se-á que o algoritmo efetivamente calcula a função apresentada.

Por definição, a função FP(.L, P) pode ser calculada como o limite

.J!=, Wp(L, <Q, P>)

Se no limite, (2 é mantido na linha horizontal através de P, mas movendo-se para a
esquerda, vê-se que FP(l,, P) soma o número de intersecções diretas com um raio origi-
nando de gP(P). Para cada soam-JÍne, o algoritmo calcula os pontos mais à esquerda dos
intervalos maximais que não contém intersecção com É. Quando o algoritmo começa a
pintar os intervalos, um intervalo é pintado de acordo com a cor do ponto mais a esquerda
no intervalo. Combinando isto com a intersecção com o raio, contada módulo 2, nota-se
que, se o algoritmo de scan-conuersÍon e a rasterização convergem nos pontos mais à es-
querda, então eles convergem em todos os pontos. Assim, considere um ponto P mais à
esquerda. Da descrição do algoritmo, quando um cruzamento de uma scan-/{ne com um
segmento em L é encontrado, contribuindo para a cor de P, pode ser que P esteja sobre
ou à direita do segmento, e existe um ponto no segmento mais à esquerda de P. Assim,
pode-se provar que estes casos são precisamente aqueles onde o raio, originando de g,(P),
intersecta o segmento, onde o ]imite p + 0 foi tomado. []

Corolário 3.1. .4 /unção de rasteHzação soam-conuersion tem a propriedade de eztremà
zaçao.

Apesar de simples a idéia da técnica de scan-conversion, sua implementação requer
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cuidados especiais, especialmente para casos críticos, como duplos vértices, vértices que
interceptam arestas, dentre outros, para não se produzir resultados incorretos.

3.2 Polígonos

Em qualquer implementação da função de rasterização FP definida anteriormente, um
limite para p precisa ser escolhido. Algumas escolhas deste limite são mais fáceis de se
implementar, tais como p t 0 ou valores limites de {ka. Nesta seção, será construída uma
implementação eficiente de limpa.o fP.

Definição 3.6. Z)e$na-se a /unção de rasterização / como

/'-!H'&

Como .F distribui sob concatenações, o primeiro passo da implementação de .F será

uma soma das contribuições dos lados poligonais da lista. Nesta implementação, existem
vários casos nos quais a contribuição de um segmento poligonal L = <Lo, .Li> é 0 ou de
cálculo imediato, podendo ser detectados facilmente.

A seguir, serão enumerados alguns casos suficientes para a implementação do limite.
Os dois primeiros casos mostram como calcular a função de rasterização /(-L, P), em
relação a uma região retangular limitante de L, chamada bourzdíng boz.

Figura 3.2: Bounding box de um segmento poligonal .L
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O primeiro caso consiste em veriâcar se o ponto P está na seguinte região

48

B

H

Bounding Box

K

Figura 3.3: Caso em que .F(-L, P) = 0.

Proposição 3.3. Se PV > maxlZ,7} ou Py $ mina.Llr} ou P' < mina.L?}, então /(.L, P)

Prova. Para todo par (r, p), com r e p pequenos, e um g < 0 com lzl grande o suficiente,

o segmento po]igona] p(Z) e p(,,,)(<P, (z, PV)>) não se intersectam. []

O segundo caso verifica se P está na seguinte região:

0

Figura 3.4: Caso em que .F(.L, P) = s(.LIÍ -- .LY).

Proposição 3.4. Se PV $ maxlLJ'} e Py > minlZ,lr} e P' 2 maxlLf}, e7ztão .F(L, P) =
.(l,g - L?).

Prova. Para todo par (r, p), com r e p pequenos, e um z < 0 com lzl grande o suficiente,
o segmento poligonal p(Z) e p(,,,)(<(z, Py), P>) se intersectam.
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Além disto,

lim Wk,,)(L, <(z, P"), P>)3-+-00 lim s(.Ã(.L) x (P'z-+-oo «,o))

lim s(--(.LY3-+ 00 tg) (p' «)) s(.Lg - t7)

D

O próximo resultado mostra como calcular a função de rasterização dentro da bounding
box

Figura 3.5: Elementos para cálculo dentro da bounding box

Proposição 3.5. Sejam minÍLv} < PV $ maxi-Ljr}, mintLf} < P' $ maxi.Lf} e / a
linha passando através do segmevtto poligonal de interesse L.

e Se l é paralela ao eito ]c, então FÇL.P) 0

. Se Z «ã. ép««ZeZ« « .à« z, e«[ã. A(L)' # 0. Sd« « o «to'pera'«dác«Z« « Z, t.Z
q«. «' > 0 . « (L)', -A(.L)'). .'l«ãm, Z pode 'e, d««{t. co«.. (z,3/) .«
e ode

P . u 2 c :::> /'(Z, P) = s(.Lil - .L{)

P . « < c ::> /'(-L, P)

Prova. Quando Z é paralela ao eixo z, segue diretamente da definição que /(.L, P) = 0.
Caso contrário, divide-se o plano em três regiões: pontos à esquerda, sobre e à direita de
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Z. Como se está interessado em calcular lim,to FP, pontos P que estão à esquerda de Z
não contribuem para função de rasterização, mas para pontos P sobre ou à direita de Z os

segmentos p(.L) e p,(<(z, Py), P>) se intersectam. Nestes casos, um argumento idêntico
ao usado na proposição anterior estabe]ece a segunda asserção. []

Estes casos cobrem todas as possibilidades de posicionamento do ponto P em relação

ao segmento poligonal .L. Assim, o primeiro passo da implementação será detectar todos
estes casos:

Procedimento 1.1 Contribuição de um segmento poligonal

Contribuição(Ponto LO,Ponto LI)
Entrada: Segmento poligonal de extremos LO e LI.

Saída: Contribuição do segmento para a função de rasterização
1: minx=Mínimox(LO,LI){Determinação da Bounding Boxe
2: miny=Mínimoy(LO,LI)
3: maxx=Máximox(LO,LI)
4: maxy=Máximoy(LO,LI)
5: se minx>0 ou miny$0 ou maxy<0 então
6: Devolva (0)
7: âm se

8: s=sinal(LO.y-LI.y)
9: se maxx<0 então

10: Devolva (s)
11: âm se

12: norma.x=LO.y-LI.y
13: norma.y=LI.x-LO.x
14: se norma.x=0 então
15: Devolva (0)
16: fim se
17: se norma.x<0 então
18: norma.x=-norma.x

19: norma.y=-norma.y
20: fim se

21: se Se Produtolnterno(LO,norma)>0 então
22: Devolva(0)
23: fim. se

24: Devolva (s)
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Tendo-se a contribuição para cada um dos segmentos poligonais da lista, utiliza-se
a propriedade de distribuição sob concatenação para se calcular o valor da função de
rasterização para um ponto P:

Algoritmo 1.2 Cálculo de número de rotação de poligonais

NúmeroDeRotaçãoPoligonal(Lista L,Ponto P)
Entrada: L - pontos da lista

P - ponto de intersse.

Valor de .F(-L, P).Saída:
1: wnf--0
2: para i=0 até Comprimento(L)-l faça
3: wn<-- wn+Contribuição(Ljij-P,Lji+ll-P)
4: fim. para
5: De«l«(wn)

O translação do passo 3 do algoritmo é uma otimízação para acelerar o processo de
cálculo. Esta otimização é conhecida como normaZãzação do ponto P

3.3 Curvas de Bézier Polinomíais

O algorítmo apresentado na seção anterior refere-se exclusivamente a polígonos. Porém,
em muitas aplicações, tais como fontes, ocorrem elementos gráficos importantes, como
curvas. Esta seção analisa uma extensão do algoritmo anterior para curvas de Bézier
discretas.

Curvas de Bézier podem ser incorporadas ao algoritmo anterior convertendo-as para
listas poligonais e calculando a função de rasterização nestas listas. O algoritmo a ser
exibido utiliza um método híbrido para estes passos, combinando conversão e cálculo,
produzindo significantes otimizações. Um ponto importante reside no fato que a conversão

preservará a propriedade de extremização.

Em primeiro lugar, formalizar-se-á a noção de curva de Bézier, com pontos de controle
numa lista.

Definição 3.7. Sda L uma J sta de comphmento n. Para t € 1O, ll de$na-se BL(t), a
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curva, de Bézier de L, T)or:

'.'*, - $ (T) *:': - *'"':'.
Desta definição também surge uma nova maneira de se intepretar listas: uma lista

também pode definir uma curva de Bézier, onde o comprimento de lista, usualmente,

determina o grau da curva.

Uma operação essencial que pode ser definida em curvas de Bézier é a subdáuisão.

Subdivisões de curvas de Bézier resultam em duas curvas de Bézier, chamadas de pane
esquerda e parte direita.

Figura 3.6: Partes esquerda e direita de uma curva de Bézier

Definição 3.8. Seja L uma Z sta de comprãmenlo n. Z)e$ne-se a parte esquerda € de 23L

por
E,-. N.-+ N.

'''': - :-: É (;) «.

e Q parte direita 'D por:
D .. b.. -+ N.

"'"': - ,:-« $ (" ; :) «,



3.3 Curvas de Bézier Polinomiais 53

Um dos aspectos essenciais do teste interior/exterior de Pol e Corthout ICorP921 é o
uso exclusivo de aritmética inteira. Assim, da definição, a divisão por uma potência de 2
precisa produzir um resultado exato. Para implementar uma subdivisão em um algoritmo
que manipula somente inteiros, precisa-se mapear as coordenadas produzidas pela subdi-
visão no conjunto do inteiros. Para isto, serão introduzidas as /Mações aprozírnadoras:

Definição 3.9. Uma /unção não-decrescente d : R --> Z é chamada uma /unção apro-

zãmado« se e se«.ente se V,.R,..z, d(3/) = y e se :« € 1/,Z/ + 11, então d(aç) = / ou
d(«)

As funções de truncamento e arredondamento são exemplos familares desta classe de
funções. Neste contexto, serão redefinidas as noções de pane esquerda e parte direita de
uma curva de Bézier, no ambiente discreto:

Definição 3.10. Seja .L uma lista de comphmento n. De$rze-se a pane esquerda discreta
E' de BL por:

8' .. b..-+ N.

f'(.L)i -> d(e(L){)

e pane direita discreta 'D' por.
Zy : A -+ A

D'(.L)i -> d(D(.L){)

Estes operadores de subdivisão discreta formarão a base para a conversão curva-lista
poligonal. Esta conversão será construída sobre o paradigma de divisão-e-conquista, cujo
critério de parada será a distância entre dois argumentos da lista.

Definição 3.11. Sda .L uma lista de compMmento n. Sela ed.(.L) o diâmetro 8-camelo
de .L, o« sd', ed,(.L) = max:,jll.Lj - Lílv.}

De$ne-se o operctdor conversão curda-po\ígono V por:

ed.(L) $ 1 :+ y(.L) = <.Lo, L«>

ed,(-L) > 1 ::> 'P(L) y(f'(L)) U 'P(D'(.L))

Neste processo de conversão dois fatos precisam ser verificados

e o critério de parada é sempre atingido após um número finito de subdivisões
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. P(e'(-L)) e y(D'(L)) sempre podem ser concatenadas

Para o primeiro fato, como todas as definições e cálculos são invariantes sob translações,
pode-se assumir, sem perda de generalidade, que o espaço que contém os pontos de controle
de uma curva de Bézier de grau n, representada por uma lista .L, seja l--m. ..ml x
1--m . . . ml, onde m é alguma constante pré-definida.

Assim, pode ser provado o seguinte limitante superior:

Teorema 3.4. após k = [log2 m]+n surdiu iões, a curda de Bézáer resultante e'k safes/az

o critério de parada

Um resultado semelhante pode ser provado para .Z) k

Para o segundo fato, precisar-se-á da seguinte proposição:

Proposição 3.6. Sda .L uma Justa de compómento n e p o compMmento de P(.L)
y(L)o (Z,),

Então

Prova. Por indução no número de subdivisões. No caso base, tem-se p = 1 e o resultado
segue diretamente da definição do operador. No passo de indução, é claro que as partes
podem ser contenadas e o resultado satisfaz a proposição. []

Verificado que o processo de conversão é válido, discutir-se-á um detalhe sutil: o
processo produz uma lista 8-conexo.

Proposição 3.7. Para toda lista .L, P(É) é uma /esta 8-coneza.

A prova desta proposição é feita diretamente por indução no número de subdivisões. A
utilidade deste detalhe está estritamente relacionada com uma simplificação no algoritmo

para computar .F(P(L), P): somente listas 8-conexas precisarão ser suportadas.

Os modelos que o algoritmo irá tratar serão formados de listas de listas representativas

de curvas de Bézier. Seja Z, uma destas listas de listas, com L} representando o .j-ésimo
ponto de controle da í-ésima lista. Para formar um contorno fechado a ser preenchido,

estas curvas de Bézier precisam estar conectadas, ou seja, .L;L: = 1,r'i e L$jl#l = .Lg. A
operação de preenchimento é feita pelo cálculo de /(UiP(.L:), P): como / distribui sob
concatenações, isto pode ser reescrito como }l:: .F(P(Z,:), P)

Um ponto importante sobre a conversão curva-polígono refere-se à preservação da
propriedade de extremização. Para provar isto, utilizar-se-á a seguinte proposição:
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Proposição 3.8. O operador ret;ersão comuta com o operador de conversão curda-poZzgono,

ou sqa,
7Z o 'P = 'P o 7Z.

A prova desta proposição vem imediatamente das definições.

Teorema 3.5. O p"ce«o de «sterí«ção E: /'(P(Z:), P), de «m« ''qüêncía /fachada de

curvas representada por uma lista de listas, possui Q propriedade de eltremização.

Prova. Invariância sob rotação de índices, distribuição sob concatenações e simplicidade
não são afetadas por conversão curva-polígono. Nulidade sob extremidades é provada pela

proposição anterior. u

Para um cálculo eficiente de }l:{ F(P(-L{), P), mecanismos de limitação por bound ng
bofes serão utilizados, analogamente ao caso dos polígonos. Curvas de Bézier contínuas
possuem uma propriedade chamada casco conuezo: os pontos de uma curva sempre podem
ser escritos como combinações lineares convexas dos pontos de controle da curva. Esta
propriedade terá analogias no caso discreto, utilizando-se bound ng bofes, como mostrado
pela seguinte proposição:

.Z;2
l
l
l

l
l
l

l
l

l
l
l

l
l

l
l
l
l
l
l

L3

Z'o

l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l
l

l
l
l

Figura 3.7: Bounding box usando os pontos de controle da curva

Proposição 3.9. Seja L uma Z sta de comprimento n e P(-L) uma Z sta de compómento
m. Então:

minlL?} $ minlP(.L);} $ maxly(.L);} $ maxlZf}
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mina.LI'} $ minta(Z,)}} $ maxtP(.L)}} $ maxi.Ly}

Prova. Por indução no número de subdivisões. E claro que a proposição vale no caso-
base. Para provar que vale no passo indutivo, é suficiente mostrar que para toda lista L
tem-se:

mintLÍ} $ minto'(L);} $ maxtf'(.L);} $ maxlL?}.

Usando o fato que d é não-decrescente, tem-se:

A prova para os outros limitantes é análoga.

- . 1,-, É; ({) «:«'',l - '.«:«''", - «:«''"x;=o ' '
8'(L);

k=O

D

Para se estabelecer os casos de computação imediata de /(.L, P), o primeiro passo será
extender as proposições 3.3 e 3.4, para listas de qualquer comprimento:

Proposição 3.10. Seja .L uma l sta de comer mento n. .Assim, fem-se;

. Se P' > mintLf} ou PV > minlZ'?} ou PV < minta,"}, então .F(.L, P) - 0

. Se P' 2 maxtLf} e«tão /'(.L,P) - {(.((.Lo - P)" + {) - '((L« - P)' + {))

Prova. A primeira asserção segue diretamente do fato que nenhum dos segmentos em
Z, intercepta p(,,P)(<(z, P'), P>). Para mostrar a segunda asserção, escolher-se-á os argu-
mentos de )'\;(,,P) como se segue. L é fechada por concatenação de <-Ln, Lo>, enquanto que
<(z,PP),P> é fechada por concatenação de <P, (P',Z/), (]ç,Z/), (z, P")> Para z e y, sufi-

cientemente grandes e r, suficientemente pequeno, p(,,P)(<P, (P', y), (sç, 3/), (z, P')>) não
intercepta 'p(.L U <Z«, Lo>). Assim, tem-se:

Wk,d(L,<(Z, P"), P>)(.L U <.L«, -Lo, -L.>, <(", P'), P>) -

Wk,d(L U<.L«, .Lo> U<Lo, Z,«>, <(z, P'), P>) -

Wb,d(É U <Z.«, .Lo>, <(z, P"), P>)+ Wk,d(Z' U<.Lo, Z,«>, <(", P'), P>) -

Wk,d(.L U <.L«, .Lo>,<P,(P', y),(z, Z/),(", P'), P>)+ Wk,d(Z U <Lo, .L«>,<(", P'), P>).

O primeiro termo da expressão final é O, pois ambas as listas são fechadas. Assim, se
P' 2 max{.L?} e ,P' > maxi.Lg, Z:} ou P" $ mini-Lg, ZlÍ}), então:

.(''. ,,'*;) '(''«-,,«*;)

l
/'(L,P) 2
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e também, se P' 2 maxlL?} e PP 5; maxi.Lg, 1,%} ou PV > mina.Lg, ZlÍ}, então:

''',', - .'": - ':, - ;(.(''. - ,,«* ;) - '(''« - ,,« * ;))
l

Lo- P)'+
2

D

O seguinte resultado permite obter dois resultados imediatos de cálculo da função de

rasterização, para a conversão curva-polígono:

Proposição 3.11. Seja Z, uma l sta de comphmento n. .Assim, tem-se

. Se P" $ maxi.L?} e P" > minÍLy} e P' 2 maxlLf}, então F(P(.L), P) 0

. Se PV > mintLf} ou P" > mina.LI'} ou P" < mintLJ'}, então /(y(L),P)
{(.((.L. -p)'+{) -'((.L« p)"+lí)).

Prova. O proposição 3.9 mostra que se P não está contido na boundÍng boz de L, então
não estará contido na Z)oundà7zg óoz de P(.L). Combinando isto com o proposição anterior,
a primeira asserção segue. O proposição 3.6 mostra que P não altera os extremos da lista.
Combinando isto com o proposição anterior, a segunda asserção é provada. []

A expressa' { (s ((Zo -- P)" + }) -- ' ((Z« -- P)" + {)) «ão par"' ""ito impl'""tá«l
com o uso de artimética inteira. Para contrapor esta dificuldade, será definida uma função

sinal, no âmbito dos inteiros, e provada uma expressão eqüivalente:

Definição 3.12. Z)e$rze-se a /unção sinal nteÍro s' : Z -} {0, 1} por.

se z < 0

se z > 0

Com esta definição, pode ser provado o seguinte resultado de equivalência entre as
fi l n nana.ci n n l -
x uxA YV uu VA ÜAWB '

Teorema 3.6. { (s ((-Lo P)' + {) . ((.L« - P)' + {)) s' ((Z.. - P)")-.' ((Zo - P)"))

Estes resultados são suficientes para se construir uma extensão no algoritmo de reste
rização de polígonos para curvas de Bézier discretas.
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O primeiro passo é obter a contribuição de cada segmento de curva para a função de
rasterização, descrito pelo procedimento a seguir:

Procedimento 1.2 Contribuição dos segmentos de curva de Bézier.
ContribuiçãoBézier (Lista L)

Entrada: L -Lista contendo os pontos de controle de uma curva de Bézier discreta
Saída: Contribuição da lista para a função de rasterização.

l

2:

3:

4:

5

6

7:

8:

9:

10:

11

12

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20

21

22

23

24

25

n=Comprimento(L)
minx=Mínimox(L)
maxx=Máximox(L)
miny=Máximoy(L)
maxy=Máximoy(L)
se minx>0 ou miny?0 ou maxy<0 então

Devolva (0)
fim se
s=Sinallnteiro(L jnl .y)-Sinallnteiro(L l01 .y )
se maxx<0 então

Devolva (s)
fim se
se(maxx-minx)$ 1e(maxi-miny)$1 então

se Lj01.x=0 e Lj01.y=0 e Ljnl.y<0 então
Devolva (1)

fim se
se Ljnl.x=0 e Ljnl.y=0 e Ljnl.y<0 então

Devolva (-1)
senão

Devolva (0)
fim se

fim se
esquerda=Parte.Esquerda(L)
direita=Parte-Direita(L)
Devolva( ContribuiçãoBézier(esquerda)+ContribuiçãoBézier(direita) )

Como ./ distribui sob concatenação, o algoritmo para calcular a contribuição de uma
lista de listas, para um ponto P, é simplesmente uma soma de contribuições de listas
normalizadas.z

2Novamente, a normalização de listas é utilizada para acelerar a computação.
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Algoritmo 1.3 Cálculo de número de rotação para Curvas de Bézier.
NúmeroDeRotaçãoBezier(Lista de listas L,Ponto P)
Entrada: L - lista .L de listas contendo pontos de controle de curvas de Bézier discretas

P - Ponto de interesse.

Saída: Valor de /'(-L, P).

wn<-.-.0

para i+- 0 até Comprimento(L)-l faça
wn+- wn+ContribuiçãoBézier(Ljij-P)

fim para
Devolva(wn)

Pol e Corthout ICorP921 também descrevem as curvas de Bézier racionais no espaço
discreto, cujo cálculo das funções de rasterização recai no caso anterior por transformações
via projeçoes.

3.4 O algoritmo quadrático

Estabelecido um método de teste interior/exterior, o algoritmo para realizar a operação de
preenchimento aparece de maneira natural: simplesmente para cada ponto P da imagem

a ser produzida, verifica-se se P está no interior ou exterior.

Algoritmo 1.4 Preenchimento de regiões quadrático.
Filling(Lista L)
Entrada: L - Lista poligonal ou lista de listas ( curvas de Bézier)
Saída: Interior de L.

1: para cada ponto P da imagem faça
2: se L é poligonalentão
3: testes.-. NúmeroDeRotação(L,P)
4: senão

5: testes-.- NúmeroDeRotaçãoBezier(L,P)
6: fim se
7: se teste#0 então
8: Pintar ponto P
9: fim se

10: fim para
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Indicando por custos.,d.n a complexidade do teste interior/exterior3 e a resolução da
imagem por r, tem-se a seguinte complexidade para o algoritmo:

0(,:)cu ;toj«'- ,

pois, para cada ponto, é realizado um teste interior/exterior.

Apesar de polinomial na resolução, este algoritmo é considerado lento na maioria das
aplicações práticas(vide-se Seção 3.8, com resultados práticos). A próxima seção aborda

alguns métodos para reduzir esta complexidade, utilizando-se a noção de coerência.

3.5 Redução da complexidade

A utilização do teste interior/exterior de Pol e Corthout IClorP921, no algoritmo trivial
para preenchimento, tem comportamento quadrático com respeito à resolução. Algumas
técnicas alternativas têm comportamento linear na resolução: soam-conuersion, por exem-
plo, passa duas vezes sobre uma scan-Zune. Em primeira instância, pode parecer que a
utilização do teste de Pol e Corhout não seja interessante, devido à discrepância de comple-

xidade: contudo, existem mecanismos para reduzir a complexidade de utilização do teste à
patamares quase-linear e sub-linear na resolução. Estes mecanismos são conhecidos como
testes de coerência.

3.5.1 Coerência

Para o estabelecimento efetivo dos testes de coerência, é necessária a formalização do
conceito de coerência na operação de preenchimento.

De6nição 3.13. Sela É uma lista /ecÀada e .F uma /unção de rasteMzação. Uma região
R é chamada coerente, com respeito a L, se e somente se R é um subconjunto de 'üma
classe de eqiiiualência simples, induzida em Z2 por F.

Isto é equivalente a dizer que uma região R é coerente, com respeito a Z,, se e somente
se .R ou está totalmente contida no interior de 1, ou em seu exterior. Embora a deânição
seja matematicamente precisa, ela é pouco operacional. O próximo resultado traduz a
relação de coerência entre uma região e uma curva em termos mais implementáveis:

3Observa-se que esta complexidade é linear no número de pontos da curva discreta.
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8 PI

LISTALDILATADAPORR

Figura 3.8: Teste de coerência

Teorema 3.7. Sda(mi,m2) C {(4,4),(4,6),(4,8),(6,4),(6,6),(8,4)}. Se Z, é uma Jota
.fecham(i, rni-coneza, e /? uzn(z regza0 7n2'conta;a, e7ztao se P g] {,[ri] (]D /?, te?n-se que /) -- .]?
é coerente com respeito a L, onde Q denota a soma de Minkoloiski usual.

Prova. A prova utiliza propriedades elementares da soma de Minkowiski

p g {z:} © R + {p} n ({z:} © R)

({p} © -.n) n {.ci} (p - R) n { } = 0
VP.CP-R,P2CP--R ]L'

p Alho,(zylv«, IA{L:lntz.'} = 0::>

VPieP-R,Pack--R ]l,'

Z,l. = Pi A .Lh:L, (-L, L') = 0 +

qPx eP-- R ,PzC P-- R

l /' dz l /'
'zv{ J,ü) z - .p,(P\) 2''ri J,ü) z

- R é coerente com respeito a .L.

dz
P,(P2)

Isto conclui que P D

Este resultado estabelece que a coerência de uma região P -- R é implicada quando
um simples teste interior/exterior com uma região dilatada (.L (D R) retorna negativo. A
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Figura 3.8 mostra alguns exemplos de testes, onde tem-se as regiões indexadas por PI e
P2 coerentes e, a indexada por P3, não-coerente.

A recíproca do resultado anterior não é verdadeira. Para isto, basta considerar uma
lista da forma L = Li U R(Z,i): como o interior de L não contém pontos, existe uma
região P -- R coerente, com P € {.LÍ} a) .R.

3.5.2 Coerência com quadtrees

O teste anterior pode ser implementado, de maneira eficiente, utilizando a bem conhecida
estrutura de dados quadtrees. O algoritmo é baseado no artigo original de Hunter e
Steiglitz IHunS791, que aborda quadtrees no contexto de representações em modelagem
geométrica. No algoritmo a seguir, foi modificada apenas a questão de classificação com
base no teste acima:

Algoritmo 1.5 Preenchimento de regiões com quadtrees

FillingComQuadtrees(Região R,Lista L)
Entrada: R - região de ineteresse para preenchimento

L - Lista poligonal ou lista de listas ( curvas de Bézier)
Saída: Interior de L.
1: se R é coerente com respeito a L então
2: Escolher um representante P de R
3: Fazer w+--NúmeroDeRotaçãoPoligonal(Lista L,Ponto

w{..-.NúmeroDeRotaçãoBezier(Lista L,Ponto P) de acordo com

4: se w:#0 ent
5: Pintar P
6: senão
7: Subdividir R em quatro partes RI,R2,R3,R4
8: FillingComQuadtrees(RI,L)
9: FillingComQuadtrees(R2,L)
10: FillingComQuadtrees(R3,L)
ii: FillingComQuadtrees(R4,L)
12: fim se
13: âm se

ta
ao

P) o«
o tipo de lis-
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A figura a seguir simula algumas etapas do funcionamento para uma entrada do algo-
ritmo:

Figura 3.9: Algumas etapas do algoritmo de preenchimento com quadtrees

Claramente este algoritmo recursivo sempre pára, pois, no máximo, atinge-se uma
região R formada por um único ponto e tais regiões são coerentes com respeito a L.

Observa-se, facilmente, que as folhas da árvore resultante da recursão são as regiões
coerentes e, os nós internos, regiões não coerentes.

Hunter e Steiglitz IHunS791, Samet ISam901, mostram que o número de nós em uma
quadtree é de ordem O(r + p), onde p é o perímetro da lista e r o nível máximo de
subdivisão. Este nível pode atingir a resolução do espaço de imersão da lista. Como
o número de testes interior/exterior, necessários para se construir a quadtree, depende
linearmente do número de nós, o número de testes também é de ordem O(r + p).

Assim, o algoritmo com quadtrees tem complexidade de utilização de testes inte-

rior/exterior de Pol e Corthout ICorP921

0(, + P).«.toj«'-
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3.5.3 Coerência maximal

A técnica com quadlrees reduz significativamente a complexidade de utilização dos testes
interior/exterior a um limite quasi-linear na resolução. Porém, o tamanho da região
coerente encontrada em cada folha não é ideal, como mostra o seguinte exemplo:

E E n n
o e e e e o o © © ©eoee

Figura 3.10: Regiões internas não-maximais

As folhas contendo regiões coerentes internas poderiam ser agrupadas numa única
região, coerente com .L. Isto provém do fato que o teste com quadtrees encontra regiões
coerentes retangulares, não necessariamente maximais com relação à coerência.

Porém, a definição operacional de coerência do Teorema 3.7 pode ser refinada para
a produção de um algoritmo que encontra as regiões maximais, com número de testes
interior/exterior independente da resolução.

Este resultado é fortemente baseado no Teorema Discreto de Jordan, que afirma que
pontos dentro de uma mesma componente conexa, resultante da excisão da lista de Z2,
têm o mesmo número de rotação.

O algoritmo é formado de dois passos:

e detecção de um representante de uma componente conexa do interior

e propagação da cor nesta componente

Primeiramente, serão mostrados o algoritmos e procedimentos auxiliares. Em seguida,
serão analisadas a corretude e complexidade dos procedimentos e do algoritmo.

     
  : =
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A fase de detecção tenta encontrar um ponto no interior da lista, fazendo uma busca
pela vizinhança 8-conexo de um ponto da lista:

Function 1.1 Detecção de um ponto do interior

Detecção(Ponto P,Lista L,Ponto Q): Booleano
Entrada: P - ponto da lista

L - Lista poligonal

TRUE - P tem vizinho interior, devolvido em Q
FALHE - P não tem vizinho interior.

i: para cada vizinho V de P, com cor diferente de COR-INTERIOR faça
2: se V está no interior de L então

3: Q+-v
4: Devolva (TRUE)
5: fim se
6: fim. para
7: Devolva (FALSE)

Saída:

A Figura 3.11 mostra um exemplo de tal busca, onde o círculo indica a vizinhança
pesquisada:

Figura 3.11: Detecção num ponto P

Como as curvas são conexas, observa-se facilmente que o número de testes inte-
rior/exterior é menor ou igual a 6: os dois vizinhos do ponto P que estão na curva
não precisam ser testados. Assim, esta função tem complexidade O(1)custos.a-.
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Dado um ponto Q pertencente ao interior de uma lista .L, o procedimento Propagação,
mostrado a seguir, assinala COR-INTERIOR a todos os pontos da região coerente que
contém Q.

onente interior

Propagação(Ponto Q)
Entrada: Q - ponto do interior de uma lista
Saída: A todos os pontos da componente conexo que contém Q

é atribuída a cor COR.INTERIOR
1: Fila.criaFila0
2: Fila.insere(Q)
3: Cor(Q)+-COR-INTERIOR
4: enquanto Fila.Vazia0#TRUE faça
s: P+-Fila.retira0
6: para cada vizinho T de P tal que cor(T)#COR-INTERIOR faça
7: cor(T)+--COR-INTERIOR
8: Fila.insere(T)
9: fim para

10: fim enquanto

O tipo de propagação utilizado é baseado em busca em largura no grifo deânido pela
estrutura conexo de Z2. A Figura 3.12 mostra a um exemplo da ação deste algoritmo.

H0

Figura 3.12: Propagação de cor a partir de um ponto C?

Observa-se facilmente que este procedimento não faz nenhum teste interior/exterior.
Porém, faz um outro tipo de operação básica: uma atribuição de cor ao pontos que estão
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no interior. Como o interior pode ocupar quase toda a imagem, esta operação faz O(r2)
atribuições de cor na imagem toda, onde r representa a resolução da imagem.

Especificados a função de detecção de um ponto de uma componente interior e um
procedimento para preenchimento desta componente, um algoritmo para preenchimento
de todas as componentes interiores pode ser contruído:

.Ãiài;;iii;ii; ilê Pi:;lenchimento de regiões com coerência maximal

FillingCoerênciaMaximal(Região R,Lista L)
Entrada: L - lista descritora da curva discreta

R - região onde L está imersa
Saída: Interior de L
1: para cada ponto PCR faça
2: cor(P)+-COR-EXTERIOR
3: fim. para
4: se L é uma lista de pontos de controle então
5: L+-Conversão.Poligonal(L)
6: âm. se
7: para cada ponto PCL faça
8: se Detecção(P,L,Q)=TRUE então
9: Propagação(Q)
10: fim se
11: 6m para

Observa-se que, para cada ponto P da curva, é realizada uma chamada à função
Z)etecçâorP,L, Q2. Somente neste ponto é realizado algum teste interior/exterior. Logo,
este algoritmo tem complexidade O(p) em relação ao número de testes interior/exterior,
onde p representa o perímetro da curva. A conversão poligonal, no caso das curvas de
Bézier, pode ser efetuada com complexidade O(p) e a propagação, no máximo, faz O(n2)

atribuições de cor aos pontos da imagem.

Para assegurar o funcionamento correto da função Detecção, do procedimento Propa-
gação e do algoritmo FillingCoerênciaMaximal, precisar-se-á das seguintes definições:

Definição 3.14. .De$ne-se o inteóor de uma Justa /ecAada .L, ántÍZJ, por.

ánt(Z,) {P c z' : /'(z,, P) # o}
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Assim, o interior de uma lista.L corresponde aos pontos P, cujo número de rotação
com respeito a L é diferente de 0. Estes pontos são chamados de pontos {nteMores.

Definição 3.15. C/m camÍnAo rou um Z2-cam nAo) entre dois pontos Pi e P2, c/zamados
.«*"mo., é «m« «qdê«cá. {h = P ,V2, ' - ' ,Vn.:,Un = P2}, '"'Í' d(%, %--:) = 1, P««
ã = 1, . . . , n -- l. Os pontos U, { #: 1, n, são chamados internos.

Nota-se que esta definição é análoga à definição de lista: porém, caminhos não permi-
tem a repetição de pontos consecutivos.

Uma conseqüência imediata desta definição é que, se W é uma região m-conexo, então
sempre existe um caminho ligando Pt e P2, para todo Pi, P2 C W

Proposição 3.12. S©a -L uma Zísta /ecAada e Pt C ãnt(-L). .Então ezÍste um camaRÃo,
com entremos P\ e Pa, com P2 € L, csàos pontos enter'nos estão contidos em intÇLà.

Prova. Se ãnt(L) = 0, então resultado obviamente vale. Se ánt(.L) :# 0, de acordo com
o Teorema Discreto de Jordan, Pt C W C ínt(.L), W m-conexo. W é limitada por uma
sublista Lt não-vazia de .L: ainda mais, VT C .L:, existe S C W tal que d(T,S) = 1.
Claramente W' U .Lt é m-conexo. Assim, existe um caminho {VI = PI, V2, - . . , Vn.l, yn '
P3}, com P3 € Lt. Se n = 2, então não existem vértices internos e a proposição vale. Se
n > 2, considere-se o conjunto

.r= {y,yu, , Vn--, Un} n {nt(L)

É claro que pode ser escolhido de / um subconjunto /' = {%: , . . . , %.}, tal que U: = Pi,

d(%,, %,+:) = 1, para .j - l, . . .k -- l e, conseqüentemente, existe um ponto P2 c .L, tal
que d(P2, %.) = 1.

Figura 3.13: Escolha do vértice P2

Assim, o caminho da proposição, para n > 2 poderia ser {K. a, ,l.,&} D
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A proposição anterior afirma que todo ponto do interior de uma lista L pode ser alcançado
a partir de algum ponto desta lista.

Definição 3.16. Sela W' uma região e -L uma lista /fachada. W é chamada coerente
""'- m«{m.Z se n' é m-««e-, /(L, P) = /(L, C?) p«« t.d. P,C? C W e 'e y C Z'

satisfaz:

e WCy

e V' m-coneza

. ]T € T'', ]s € }t'', t.z q«. .F(-L,r)

ezztão V :: W

Exemplos triviais de regiões coerentes conexas maximais são as regiões interiores do
Teorema Discreto de Jordan.

Proposição 3.13. Se um ponto Q é encontrado pe/a /unção Detecção(P,L,Q), então o

procedimento Propagação(Q) afhbu cor C'OR./ÉTER.rO.R a todos os pontos P C W,
onde W' é uma região coerente comera magana/ que c07ztém Q.

Prova. Suponha que a função em Detecção(P,L,Q) encontrou um ponto Q. De acordo
com o Teorema Discreto de Jordan, Q C W C {nt(L), W m-conexa. W é coerente conexo
maximal, pelo comentário anterior. Resta provar que o procedimento PropagaçãorQ,)
cobre exatamente todos os pontos de W. Como W é m-conexa, existe um caminho
ligando Q a P para todo P C }V, P # (2. Assim P é enfileirado uma única vez. Assim,
conclui-se que o procedimento cobre W. A região W é limitada por uma subsista fechada
Z,i de .L e Z,t U W é uma região m-conexo. Observa-se que todos os pontos P C l,t
possuem cor COR-INTERIOR. Logo, estes pontos não são enfileirados e o procedimento
não consegue atingir o exterior de Wr. []

O teorema a seguir mostra que o algoritmo F ZJ ngOoerência.lagrima/ÍR,.L) encontra
as regiões coerentes conexas maximais de L:

Teorema 3.8. Sda .L uma / sta /fachada. .Então, o aZgoótmo FillingCoerênciaMaximal(R,L)
encontra as regiões coerentes conexas mazimais de L.
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Prova. Se ãnt(L) = 0, então não existem pontos nos interior de L: assim, a função
Z)etecçãoÍP,.L, Q) sempre retorna FALSE. Logo, o procedimento PropagaçãorQJ nunca é
chamado.

Se {nt(L) # 0, então existem WI, W2, - ' ', Wn C int(É), tais que ínt(Z) = u:;:.}K e
WI. # 0. Usando o Teorema Discreto de Jordan, tem-se W. nlt''j, para { # .7. Suponha, por

absurdo, que exista }V. não detectada pelo algoritmo. Observa-se que a única maneira de se
detectar um ponto de Wi é usando a sublista Lt que limita }r.. Assim, Z)etecçãoÍP,Z,i, Q,)
sempre retorna FIALSE. De acordo com a proposição 3.12 tal região não existe. Aplicando a
proposição 3.13 para cada (2i retornado por l)etecçãoÍP,L,Qi,), o resultado é estabelecido.

D

Estabelecidas as provas de funcionamento dos algoritmos, a próxima seção compara
suas complexidades.

3.6 Comparação das complexidades teóricas

Os três algoritmos apresentados anteriormente praticamente são formados de duas ope
rnpÃnc háeipn q -
x WYVvv uwu+uuu a

e teste, que decide se um ponto está dentro ou fora da região de preenchimento;

B atribuição, que atribui cores ( preto ou branco)4 aos pontos testados

Assim, a comparação téorica das complexidades destes algoritmos será feita com base
nestas operações.

A complexidade da fase de teste já foi estabelecida para os três algoritmos ao longo
deste capítulo, sumarizada na Tabela 3.1. Os algoritmos quadrático e com quadfrees fa-

zem somente uma atribuição a cada ponto da imagem a ser gerada: assim, fazem O(r2)
atribuições, onde r representa a resolução da imagem. O algoritmo de coerência maximal
faz, no máximo, duas atribuições de cor a um mesmo ponto da imagem: uma para atri-

buição da cor COR. EXTERIOR e desenho da curva, e outra, para os pontos do interior.
Logo, este algoritmo faz também O(r2) atribuições.

4Ou, alternativamente, cor do interior e exterior
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A tabela abaixo compara a complexidade destas duas operações básicas para os três
algoritmos:

Tabela 3.1: Comparação das complexidades teóricas para preenchimento de região

O passo mais custoso num algoritmo de preenchimento de região é justamente compu-
tar quem está dentro ou fora da região de interesse (fase de teste). A simples observação
da Tabela 3.1 evidencia que o algoritmo com coerência maximal reduz significativamente
a complexidade teórica da fase de teste, comparada com os outros dois algoritmos. Porém,
esta redução pode parecer estar mascarada pela notação assintótica da complexidade: as-
sim, foram implementados os três algoritmos, para poligonais e curvas de Bézier, a âm
de evidenciar a redução da complexidade. Alguns detalhes de implementação e vários
resultados práticos dos algoritmos são analisados nas duas próximas seções.

3.7 Implementação

Todos os algoritmos foram implementados em Object Pascal, com interface gráfica supor-
tada pelo aplicativo Delphi, versão 3.0 Cliente-Servidor. O sistema fornece funcionalidades

para criação, alteração, armazenamento e recuperação de curvas poligonais e de Bézier,
além da implementação do algoritmos de preenchimento.

A estrutura de dados para representar uma curva discreta foi feita através de um vetor,
para acesso em tempo constante aos seus pontos. O seguinte trecho da implementação
mostra esta estrutura, evidenciando os métodos para preenchimento de região:

const MAXLIST=5000;
MAXCPOINTS;500;

{Número máximo de pontos de uma curva discreta}
{Número máximo de pontos de controle da curva}

type Point=record aponto da curva discreta}
x: integer; {Coordenada X do pontos
y: integer; {Coordenada Y do pontos

end;

Algoritmo Número de Testes Número de Atribuições
Quadrático o(,') o(,')
Coerência com quadtress o(, + P) o(,')
Coerência maximal o(P) o(,')
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type PCurve: object 'CClasse das curvas discretas}
List: arrayE]. .MAXL]ST] of Point; { Li.sta de pontos ]
Contro].Points: array]]..MAXCPOINTS,1. .4] of Point; C lista

de pontos de controle }

[ength: integer ; {Comprimento da curvam

function WindingNumber (P : Point) : integer ;

pracedure QFi].ling; { Preenchimento quadrático }

function Coherent(t ,l,b,r: integer) :Boolean;
procedure CFilling(tO,lO,bO ,rO : i.nteger) ; { Preenchinento com quadtrees}
procedure Propagation(x , y : integer) ;

procedure Detection(P :Point ;var R:Point ;var find:Boolean) ;

procedure 0Filling; { Preenchimento con coerência maximal }

end;

A Figura 3.14 mostra um pequeno panorama do sistema, mostrando as funcionalidades
de acesso à estrutura de dados para curvas.

.P Point Conlainmenl

S'#@'..l#.. H+:Eb
X

Operações suportadas
peb sisa ema

.P poial Coniainment

«,:-«:» $'iÜ'q .eb:::iü .o
B

QúKdínfaH

Quaaü:SbakiU
n«-õm Stmkilg
üu Stnki®

üu FB+Sbakiu

Cavos e portos de controle

12:Ía:fÇ=Õ"''lPoH Caíüüvr-H Teste-2747

informações pa'a estdístícas

Figura 3.14: Panorama básico do sistema de teste interior/exterior



3.7 Implementação 73

A seguir, são mostrados alguns trechos da implementação dos três algoritmos para
preenchimento de regiões.

O primeiro trecho refere-se ao algoritmo de complexidade quadrático na resolução

procedure PCurve.QFilling;

var P:Point ; -C Ponto de teste }

begin
for P.x:=0 to principal.width do { Percorre todos os pontos da imagem }

for P.y:=O to principal.beight do
if WindingNumber(P)<> O { Se ponto está no interior .. .}

then principa[.Calvas.Pixe]sEP.x,P.y] :=CIB]ack; { recebe cor do interior}
end;

O segundo trecho mostra a implementação do preenchimento com quadfrees. Esta im-

plementação utiliza uma estrutura de pilha para simular o processo de chamada recursiva
de coerência para as regiões.

procedure PCurve .CFi]]ing(tO,].O,bO,rO: integer) ;

{ Preenchinento com quadtrees
(tO,lO) : Coordenadas do canto supera.or esquerdo da região de interesse
(bO,rO) : Coordenadas do canto inferior direito da região de interesse}

var P:Point; { Ponto a ser testado }

i,j , { Contadores para preenchinento de região coerente }

t,].,b,r:integer; 't Coordenadas de uma região a ser testada }
QStack:Stock; { Pilha para simu]ação de processo recursivo ]'

begin
QStack.]nit; { ]nicia]ização da pi]ha ]'

QStack.Push(tO,lO,bO,rO) ; { Empa.Ihamento da prineira região}
whi.le(Qstack.lsEmpty=false) do { Verifica térnino do processo recursivo }

begin
QStack.Pop(t,],b,r) ; { Desempi]hamento da região a ser testada ]
if (t=b) and (]=r) { Região se reduziu a um ponto ? ]

then begin

P v:=1:
if WindingNumber(P)<>0 { Testa se região-ponto está no interiorJ'

then principal . canvas .pixe]sEt ,]] :=C].B]ack;

P :t;X

end

else if Coherent(t,l,b,r)=true { Região é coerente ? }
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then bebia
P.x:=trunc((t+b)/2);
P.y:=trunc((l+r)/2);
if WindingNumber(P)<>0 { Se região é coerente interior
then begin { pinta todos os pontos da região

for i:=t to b do
begin

for j:=1 to r do

principa[ . calvas .pixe]s]i ,j] :=CIB]ack ;
end;

end;

}

}

end;
end

else begin 't Se região não é coerente... }

{ sudivide a região em quatro parte e empilha
coordenadas para continuar processo recursivo }

QStack.Push(t ,l,trunc((t+b)/2) ,trunc((l+r)/2));
QStack . Push(t ,trunc((l+r)/2) , trunc((t+b)/2) ,r) ;

QStack. Push(trunc((t+b)/2) , 1,b, trunc((l+r)/2)) ;

QStack . Push(trunc((t+b)/2) ,trunc((].+r)/2) ,b,r) ;

end;
end;

end;

A Figura 3.15, mostrada a seguir, exemplifica de ação desta implementação, onde
foram destacadas as regiões coerentes.
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É' Point Containment

E+'

Figura 3.15: Ação da implementação do preenchimento de região com quadtrees

A última implementação refere-se ao algoritmo de coerência maximal, mostrando os
procedimentos de detecção e propagação de cor numa componente do interior:

procedure PCurve .Detection(P :Point ;var R:Point ;var find:Baolean) ;

{ Verificação de um ponto interior R, a partir de um ponto P da borda
Se encontrou um ponto R, então find:=true.}

bebia
{ Busca nos 8-vizinhos ]

R:=Trans].ate(P,1,0);
if(principa[. calvas .pixe]s [R.x,R.y] <>cIB]ack)

and (VindingNumber(R)<>0)
then find:=true
esse begin

R : =Translate (P , -l ,O) ;

if(principal . calvas .pixe]sER. x,R.y] <>CIBlack)
and (WindingNumber(R) <>O)

then find:=true
esse begin

R:=Translate(P,0,-1);
if(principa[ . calvas.pixe]s [R.x,R.y] <>CIB]ack)

and (WindingNuiüber(R)<>0)
then fina:=true
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else begin
R:=Translate(P,O,l);
if(principal . calvas.pixe]sER.x,R.y] <>éIBlack)

and (VindingNumber(R)<>O)
then find:=true
else begin

R:=Translate(P,l,l);
if(principa[. calvas.pixe]sIR.x,R.y] <>CIB]ack)

and (WindingNumber(R)<>0)
then find:=true
esse begin

R : =Translate(P , -l , l) ;

if(principa[ . calvas .pixe]sIR. x,R.y]
<>CIB].ack)
and (WindingNumber(R)<>0)

then find:=true
else begin

R : =Trans].ate (P , l , -l) ;

if(principa[. canvas .pixe]sER.x,R.y]
<>CIBlack)

and (WindingNumber(R) <>0)
then find:=true
e].se begin

R: =Translate(P , -l , -l) ;

if(principal . canvas . pixelsIR. x
<>C].Black)
and (WindingNumber(R) <>0)

then find:=true
e[se find:=fa].se;

end;

R.y]

end;
end;

end;
end;

end;
end;

end

procedure PCurve .Propagation(x,y: integer) ;

{ Propagação de cor numa componente do interior, a partir de um ponto de
coordenadas (x,y) representante da região )

Var Q:Queue { Fila para busca en largura na componente }
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begin
Q.Init; C Inicialização da fila }
Q.enqueue(x,y) ; [ Enfileiramento do primeiro elemento ]

principal.canvas.Pixe]s]x,y] :=CIBlack; { Atribui cor ao ponto representante
while Q.empty:False do C Verificação de propagação em todos os pontos ]

bebia
Q.dequeue(x,y) ; { Toma um ponto e propaga a cor numa 4-vizinhança ]'

if principal . Canvas . pixe]sEx+],y] <>Clblack
then begin

principal . calvas . Pixe]sEx+] ,y] : =CIBlack ;

Q.enqueue(x+l,y);
end;

if princi.pal.Canvas .pixe]s [x-],y] <>C]b]ack
then begin

principal . calvas . Pixe]sEx-],y] : =CIBlack ;

Q.enqueue(x-l,y);
end;

if principa].. Calvas . pixe]sEx, y+]] <>Clblack
then bebi.n

princi.pal. calvas .Pixe]sEx,y+]] : =CIBlack ;

Q.enqueue(x,y+l);
end;

if principal.Calvas .pixe]sEx,y-]] <>Clblack
then bebia

principal. canvas .Pixe]sEx, y-]] : =CIBlack;
Q.enqueue(x,y-l);

end;

}

end;
end;

procedure PCurve.0Filling;
{ Preenchinento com coerência maxima]. ]'

var i:integer; { Contador para percorrer os índices dos pontos da li.sta }
P:Point; { Ponto do i.nterior }
find:boolean; { Indicador de sucesso na busca por representante do

interior}
begin
for i:=1 to length do C Para cada ponto da curva.

begin
detecta.on(]ist]i] ,P,find) ; C verifica se existe um ponto do interi.or a

partir do ponto atual da borda.}
if find=true { Se encontrou o ponto. . .}

then propagation(P.x,P.y) ; { pinta a componente interior encontrada

}

}
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end;
end;

3.8 Resultados

A partir dos algoritmos anteriores, foram efetuados vários testes para averiguar o compor-
tamento da implementação e comparar resultados em situações práticas. Mediu-se apenas

a quantidade de testes interior/exterior feitos pelos algoritmos, uma vez que as atribuição
de cor aos pontos é, essencialmente, a mesma.

O ambiente dos testes foi um computador IBM Pentium 200 MHz. A resolução das
imagens é sempre 512 x 512, a menos que explicitado o contrário. As imagens geradas
foram armazenadas no formato bàtmap, escaladas a 40%, convertidas para PostScript e in-
cluídas nesta dissertação através do pacote graphicx, disponível para iõW. A impressão
foi efetuada numa impressora HPLaserJet 5SI a 600 dpi.

Os dois primeiros resultados mostram a habilidade do algoritmo com coerência maxi-
mal, juntamente com o teste interior/exterior de Pol e Corthout ICorP921, em detectar
pequenos detalhes, conforme mostra o exemplo das poligonais, e tratar várias sobrepo-
sições de curvas, como mostra o exemplo das curvas de Bézier.

(a) Poligonais (b) Poligonais preenchidas

Figura 3.16: Preenchimento de poligonais
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(a) Curvas de Bézier (b) Curvas preenchidas

Figura 3.17: Preenchimento de curvas de Bézier

Um ponto importante refere-se à distribuição das curvas na imagem a ser produzida,
pois ela é fator determinante na quantidade de regiões coerentes para as quadtrees. Assim,
foram gerados exemplos desta distribuição e comparados os resultados.

O primeiro exemplo mostra o carácter japonês Hon, formado por 28 segmentos de
curvas de Bézier, que se distribuiu por grande parte da imagem.

Figura 3.18: Preenchimento do carácter Hon

A tabela 3.2, mostrada a seguir, compara o número de testes efetuados por cada um
dos algoritmos.
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Tabela 3.2: Comparação do número de testes para o carácter Hon

O segundo exemplo foi construído com outro carácter japonês, Ni, concentrado no
eixo vertical médio da imagem. Este carácter foi formado por 14 segmentos de curvas de
Bézier.

Figura 3.19: Preenchimento do carácter Ni

A Tabela 3.3, mostrada a seguir, traz o número de comparações para este exemplo

Tabela 3.3: Comparação do número de testes para o carácter Ni

Algoritmo Número de Testes

Quadrático 262.144

Coerência com quadtrees 5.329
r'lnorânPi n m nvim n] 4.200

Algoritmo Número de Testes
Quadrático 262.144

Coerência com quadtrees 5.206

Coerência maximal 4.347
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O terceiro exemplo concentrou o carácter japonês Na, formado por 22 segmentos de
curvas de Bézier, na parte superior esquerda da imagem.

Figura 3.20: Preenchimento do carácter Na

A Tabela 3.4 mostra o resultado do número de comparações

Tabela 3.4: Comparação do número de testes para o carácter Na

Antes de se passar aos próximos testes, reduziu-se os tamanhos dos caracteres Ni e
Hon a patamares próximos de um texto de tamanho normal, cujo efeito é mostrado na

figura abaixo.

Figura 3.21: Caracteres japoneses preenchidos e reduzidos

Algoritmo Número de Testes
Quadrático 262.144

Coerência com quadtrees 3.799

Coerência maximal 2.828
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Exemplos adicionais foram construídos com caracteres de outras línguas, como os
caracteres da língua árabe, mostrados a seguir:

(a) Daal (b) Preenchimento (c) Taa (d) Preenchimento

Figura 3.22: Preenchimento de caracteres árabes.

O carácter Dual é formado por 7 segmentos de curvas de Bézier e, o carácter Taa, por

10 segmentos. A Tabela 3.5 compara o número de testes:

Tabela 3.5: Comparação do número de testes para os caracteres árabes.

Assim como para os caracteres japoneses, foram gerados caracteres em tamanho com

patíveis com um texto normal.

.b .9

Figura 3.23: Caracteres árabes preenchidos e reduzidos

Algoritmo Número de Testes
Dual l Taa

Quadrático 262.144 262.144

Coerência com quadtrees 1.894 3.520

Coerência maximal 1.369 2.600
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Se o interior ou exterior de uma curva discreta for muito coerente com respeito à divisão

efetuada pelas quadlrees, o números de folhas nestas árvores fica próximo do perímetro da
curva. Assim, o número de testes efetuados pelo algoritmo com coerência maximal pode
superar o algoritmo com quadtrees, conforme mostra o exemplo a seguir:

Figura 3.24: Preenchimento de poligonais com alto grau de coerência no interior e exterior

A Tabela 3.6 compara o número de testes neste exemplo

Tabela 3.6: Comparação do número de testes para poligonais

Foram também gerados vários testes mantendo-se uma determinada curva e variando-
se o tamanho da imagem a ser gerada. O método com quadtrees não sofreu muita grandes
variações nestes testes. O método com coerência maximal não sofreu variações na fase de

testes, uma vez que tal fase independe do tamanho da imagem.

Algoritmo Número de Testes

Quadrático 262.144

Coerência com quadtrees 2.500

Coerência maximal 2.947



Capítulo 4

Strok'ing

A operação de stroAáng destina-se a modelar a forma produzida quando uma caneta ou,
formalmente, uma brasa é movida sobre um papel(ou caRDas), ao longo de uma trajetória.
Esta operação tem importantes aplicações, principalmente na produção de fontes. Este
capítulo descreve formas de implementação desta operação via o paradigma de teste in-
terior/exterior IFabSF981.

4.1 A operação de strokíng

Dadas duas regiões, chamadas blusa e caminho, o resultado da operação de strokÍng utili-
zando estes elementos é definida como o conjunto de pontos formado pela união de imagens

transladadas da Z)rush, de tal modo que a origem da brusÀ seja mapeada em algum ponto
do caminho.

Esta operação pode ser formalizada em termos da soma de Minkowski:

Definição 4.1. Sejam T e B duas regiões em Z2. Z)(:/ine-se a região de strokáng do
caminho T e blush B como o conjunto T © B, com predicado de pertinência vTOB(.P).

O predicado de pertinência 7T©B(P) decide se um ponto P pertence ou não à região

Pol e Corthout ICorP921 descrevem uma implementação desta operação para curvas
de Bézier discretas 8-conexas, descrito na próxima seção. Nota-se que a conectividade
citada não representa uma restrição no espaço das curvas aceitas pelo algoritmo: curvas
4 e 6-conexas podem ser facilmente incorporadas ao algoritmo.
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4.2 O algoritmo quadrático

Na implementação da operação se stroking, desenvolvida por Pol e Corthout IClorP921,

primeiramente houve a especiâcação do predicado de pertinência rroB(P). Esta imple-
mentação requer dois itens associados com a brush:

e uma Z)Duna ng boz para a blusa

e um predicado de pertinência para a blusa ra : Z2 x Z2 --.> .BooZean

A boundãng boz serve para acelerar os casos de rejeição na implementação do predicado

de pertinência rroB e não necessita ser a menor boz que contenha a blusa. Porém, a
performance do algoritmo será tanto maior quanto mais ajustada for a boundáng boz.
O predicado de pertinência rB(Q, P) determina se um ponto P é coberto pela bmsh B
transladada de (2. Por exemplo, uma brush circular de raio r pode delimitada por uma
boundàng boz de lado 2r e especificado um predicado de pertinência pelo teste TB((2, P)
(z, - l.)' + (Z/, - Z/.): $ ,:

O primeiro passo do algoritmo será detectar se um ponto P não está na região T © .B.
Para um teste de rejeição rápida, basta verificar se P não está contido em .Bó«(T) (D
BB.,(-B), onde .Bó-(T) e .Ba-(.B) representam boundãng bofes do caminho e da brasa,

respectivamente. A corretude deste teste advém imediatamente da monotonicidade da
soma de Minkowski( Propriedade 1.1, Capítulo 1 ). Caso o ponto P não satisfaça este
teste de rejeição, o segundo passo do algoritmo será detectar se P é coberto pela órzisA
colocada nos pontos extremos da curva: caso afirmativo, o algoritmo páral caso negativo,
a curva é dividida em duas partes e o processo continua recursivamente, num processo

tipo divisão-e-conquista. A fase de divisão justifica-se pela distributividade da união em
relação à soma de Minkowski( Propriedade 1.2, Capítulo l ).

O Procedimento 1.4, mostrado na próxima página, contém a especificação do teste de
pertinência para a origem.
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Procedimento 1.4 Teste de pertinência rroB(Origem)

TesteStroking(Lista T,Blush B)
Entrada: T - Lista contendo os pontos de controle de uma curva de Bézier discreta

B - Brush.

Saída: TRUE - origem está contida em T (D B.
FALHE - caso contrário

1: se #7' = 0 então
2: Devolva(FALSE)
3: fim se
4: se Origem « .Bó.,(7) © -Bó«(.B) então
5: Devolva(FALSE)
6: fim se
7: se Origem l-B(Zo, Origem)=TRUE ou 7B(T#T, Origem)=TRUE então
8: Devolva(TRUE)
9: fim se

io: se TesteStroking(Parte.Esquerda(T),B)=TRUE então
11: Devolva(TRUE)
12: senão

i3: se TesteStroking(Parte.Direita(T), B)=TRUE então
14: Devolva(TRUE)
15: dixit se

16: 6m se

17: Devolva(FALSE)

A recursividade gerada por este procedimento tem caráter finito, pois o processo de
subdivisão das curvas de Bézier discretas, Parte-Esquerda(T) e Parte-Direita(T), é finito,

conforme explicitado na definição do operador de conversão curva-polígono ( Definição
3.11, Capítulo 3 ).

O procedimento anterior pode ser utilizado para testar quaisquer outros pontos P:
basta transladar a lista T de --P antes de efetuar o teste. Observa-se que o procedimento

utiliza, no máximo, O(p) chamadas ao predicado de pertinência da brasa, onde p repre-
senta o perímetro da curva representada pela lista T. Na maioria dos casos, a computação
do predicado de pertinência para a blusa pode ser computado com complexidade O(1):
tome-se como exemplo as ór"tlsAes quadradas e circulares, usuais em aplicações práticas.



4.3 Redução da complexidade 87

Utilizando-se este procedimento, existe um algoritmo natural para se calcular a região
Ta).B: para cada ponto P da imagem a ser gerada, verifica-se se P € T©.B. Isto pode ser
especificado em termos do procedimento anterior pelo algoritmo 1.7, mostrado a seguir.

Algoritmo 1.7 Stroking quadrático

Stroking(Lista T, Blush B)
Entrada: T - Lista contendo os pontos de controle de uma curva de Bézier discreta

B - Brush.

Saída: T © .B.

l

2

3

4

5

para todo P C .imagem faça

se Se TesteStroking(T-P,B)=TRUE então
Pintar P na imagem

fim se
fim para

Para se calcular a complexidade deste algoritmo, primeiramente observa-se que são
efetuados r2 testes de pertinência contra a região T © .B, onde r indica a resolução da

imagem a ser gerada. Assim, este número de testes tem complexidade quadrático com
respeito à resolução.

Apesar de polinomial na resolução, este algoritmo é considerado lendo na maioria das

aplicações práticas, como antiaZãasÍng IFab951 IFabF971. A próxima seção aborda alguns
métodos para redução desta complexidade, baseada em noções de coerência.

4.3 Redução da complexidade

A utilização do predicado de pertinência de Pol e Corthout ICorP921, no algoritmo trivial
para calcular a região de strokÍng T a) .B, tem comportamento quadrático com respeito
à resolução. Para se reduzir esta complexidade, serão utilizados dois mecanismos de
localização rápida de pontos pertencentes à região de strok ng: testes de coerência cona
quadlrees e testes baseados em ll-coerê7zcia.
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4.3.1 Coerência com quadtrees

O objetivo da coerência com quadtrees é localizar regiões, na imagem a ser gerada, que
contenham exclusivamente pontos da região de stroking ou pontos fora dela. Para esta-
belecimento efetivo dos testes de coerência com quadtrees, é necessário a formalização do

conceito de região coerente com respeito à região de stroking S.

Definição 4.2. Sela S uma região produzida pe/a operação de strok ng. Uma região R é
chamada coerente, com respeito a S, se e somezzte se .R n s = R ou R n s = 0.

Esta definição equivale a dizer que uma região R é coerente, com respeito s S, se e
somente se R está contida em S ou no seu complemento.

A seguinte proposição é usada para detectar se uma região R é coerente com respeito
a uma região S:

Proposição 4.1. Sejam R e S' regiões. Então fazem as seguintes asserções

(p - R) n S' = 0 + p « S' ©R

ÇP - Rà c S' e P c S' o R.

A figura 4.1 mostra duas regiões coerentes detectadas pelo teste da proposição anterior

Figura 4.1: Regiões coerentes com respeito a uma região S'

Como a região S' pode ser a soma de Minkowski de um caminho T e uma brasa .B, a
Proposição 4.1 afirma que testar se P -- R é coerente com respeito a 7' © B é eqíiivalente a
checar se P C(TO.B)©R ou P C(T©.B)eR. O teste P C(7'©.B)©R pode se colocado
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na forma P € T © (.B a) R), usando a propriedade associativa da soma de Minkowski (
Propriedade 1.3, Capítulo 1 ). 0 teste P C (T © .B) O R pode ser refinado testando se
P c T © (B O R), uma vez que T © (.B e R) C (T © B) O R, pela Propriedade 1.4 do
Capítulo l.

Como a região de strokàng cobre, usualmente, somente uma pequena porção da imagem,
é mais eficiente começar a detecção pelo coerência no complemento da região. Para isto,
utiliza-se o teste da primeira asserção da proposição 4.1, com a modiâcação do teste

P c (T a) .B) © R mencionada anteriormente. Se o teste pela coerência no exterior
falha, utiliza-se o teste no interior, utilizando-se a segunda asserção da Proposição 4.1,
com o refinamento do teste P C (7' © B) O .R do parágrafo anterior. Seguindo-se esse
método, pode ser derivado um algoritmo para calcular o strakãng de curvas discretas com
coerência. Quando uma imagem é para ser gerada, primeiro se detecta se a imagem inteira
é coerente. Caso afirmativo, determina-se qual a cor de seus pontos Claso negativo, a
imagem é subdividida em quatro quadrantes, e o aplica-se recursivamente o algoritmo,
criando uma estrutura de quadtree. Isto pode ser especificado pelo seguinte algoritmo:

StrokingComQuadtrees(Região R,Lista T,Brush B)
Entrada: R - região de interesse para preenchimento

T - Lista contendo os pontos de controle de uma curva de Bézier discreta
B - Blush

Saída: 7' © .B.

1: se R é coerente com respeito ao exterior de T (D .B então
2: Retornar da chamada recursiva

3: senão
4: se R é coerente com respeito ao interior de T © B então

5: Pintar todos os pontos de R
6: senão
7: Subdividir R em quatro partes RI,R2,R3,R4
8: StrokingClomQuadtrees(RI,T,B)
9: StrokingComQuadtrees(R2,T,B)
io: StrokingComQuadtrees(R3,T,B)
11: StrokingComQuadtrees(R4,T,B)
12: 6m se
13: fim se
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A figura 4.2 mostra um exemplo de aplicação deste algoritmo, onde considerou-se um
caminho como um segmento e curva de Bézier e a bmsh, um círculo de raio lO.

Figura 4.2: Exemplo de stroking com quadtrees

Nota-se que este algoritmo sempre termina, pois em última instância de recursão tem-

se um ponto: um ponto é sempre coerente com respeito a uma região de strokáng.

A estrutura recursiva do Algoritmo 1.8 cria uma quadtree. Hunter IHunS791 e Sa-
met ISam901 mostram que o número de nós em uma quadlree é de ordem O(r +p), onde p
é o perímetro da curva discreta representada pela lista e r o nível máximo de subdivisão.

Este nível pode atingir a resolução da imagem a ser gerada: assim, r pode ser entendi-
do como a resolução da imagem. Para cada uma das regiões R candidatas à coerência,

existe um ponto P associado. Para cada um destes pontos, precisa ser verificado se
P c T © (B © R) e, em alguns casos, se P C 7' (1) (B O R). Para cada um destes pontos,
são necessários O(p) testes para efetiva computação do resultado. Assim, o algoritmo com

quadtrees tem complexidade de testes O((r + p)p).
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4.3.2 11-coerência

O método com quadtrees envolve muitos testes com as dilatações -B (D -R e erosões B O R,
pois muitas regiões R podem ser geradas no processo recursivo para formar a quadtree.

Para reduzir o número de tais dilatações, será proposto um novo método baseado num
tipo diferente de coerência: a ll-coerência.

De6nição 4.3. Uma região R é ll-coerente com raspe to a Ta).B se e somente se 7'©.B Ç
R

Um exemplo simples de região ll-coerente é T q) Qn.,(.B), onde C?B-(-B) denota uma
bound 7zg boz quadrada da Z)lusa B. Isto pode ser provado facilmente utilizando-se o fato

que QB.,(.B) Ç R e aplicando-se a monotonicidade da soma de Minkowski. A escolha
da bounding Z)oz quadrada não foi uma escolha aleatória: como o ambiente de trabalho é
8-conexo, esta brush permitirá uma computação eficiente de uma região ll-coerente.

O método para stroAáng utilizando o conceito de ll-coerência utiliza dois procedimentos
auxiliares:

e Cobertura, que tem a finalidade de calcular uma região ll-coerentes

© Re$namento, cuja finalidade é extrair a região T (D .B da região ll-coerente cal-
culada pelo procedimento Cobertura, utilizando a implementação do predicado de
pertinência rroB desenvolvido por Pol e Clorthout ICorP921.

O Procedimento Cobertura calcula a seguinte região ll-coerente

#r
Ulz © Q,-(-a)},
{-0

isto é, limita a região de stroking T © .B pela cobertura T © Qa-(.B).

O cálculo de Z(DQB.,(B) tem alto custo computacional para a lista toda. Usualmente,

{z Qa.,(B)} n {z+i © QB.,(.B)} # 0: assim, evitar a computação dos pontos desta

intersecção diminui o custo de cálculo da região ll-coerente descrita acima.

Tendo-se calculado a dilatação para uma parte da lista, isto é, Uk-ilZ © QB.,(.B)},
para l $ k < #T, pode-se computar facilmente a contribuição da dilatação TA © QB.,(.B)
pelos casos mostrados na Figura 4.3:
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r Ü

T u UJ l
Figura 4.3: Contribuição da dilatação Tk © Qa-(-B) para Ull:o {T. a) (2B.,(.B)}

Na implementação dos casos mostrados na figura, as regiões escuras representam linhas
e colunas de pontos. Se Tk = Tk-i, então a computação da contribuição não é necessária.
Observa-se que a computação de tal contribuição funciona porque está-se trabalhando num

ambiente 8-conexo e pela escolha da bound ng boz quadrada. Utilizando-se esta forma de
computar a contribuição, tem-se a seguinte especificação do procedimento Cobertura:

Procedimento 1.5 Cobertura da região de stroking

Cobertura(Lista T,Blush B)
Entrada: T - Caminho ( Curva Discreta)

B - Blush.

Saída: UZlllZ; ©QB-(.B)}
1: P +- Zo a) -B
2: para todo 7}, ã = 1, ..., #T faça
3: U +- U U Contribuição de 7: © .B

4: íim para
5: Devolva (U)

A variável C/ do Procedimento 1.5 representa a estrutura de dados que irá armazenar
a imagem final.
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A figura 4.4 mostra os primeiros passos deste procedimento usando uma brasa do tipo
diamante:

Imagem(U)

/
®

Pontos do caminho

Pontos do procedimento

sh diamante4
Bounding box quadrada
da blush

H
Figura 4.4: Cobertura com uma brush do tipo diamante

Dada uma região ll-coerente t/, com respeito à região de stroking T © -B, o procedi-
mento Refinamento calcula a intersecção u n (T a) .B), usando o algoritmo de stroking
básico ( Algoritmo 1.7 ).

Procedimento 1.6 Refinamento de uma região ll-coerente

Refinamento(Lista T,Brush B,Region U)
Entrada: T - Pontos de controle da curva

B - Blush

U - Região ll-coerente
Saída: 7' © 23

1; para todo P C U faça
2: se Stroking(T,B,P)=FALSE então
3: Retire P de U
4: fim se
5: âm para
6: Devolva(U)
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A Figura 4.5 mostra um exemplo de acho deste procedimento, usando uma blush do
tipo diamante:

Imagem(U)

Pontos do caminho/
(ê) Pontosdaregiao coerente

11111 Pontos rejeitados

H
Blush com bounding
box

Figura 4.5: Refinamento de uma região ll-coerente

Especificados os procedimentos anteriores, pode-se derivar o seguinte algoritmo para
a operação de strokíng usando ll-coerência:

StrokingComPiCoerencia(Lista T,Blush B)
Entrada: T - Lista contendo os pontos de controle de uma curva de Bézier discreta

B- Brush.

Saída: U - Região de stroking T © .B

i: L+.-Curva de Bézier Discreta com pontos de controle de T
2: U<--Cobertura(L,B)
3: U+.--Refinamento(T,B,U)

4: Devolva (U)

Para assegurar o correto funcionamento do Algoritmo 1.9, precisa-se provar que os
procedimentos Cobertura(T,B) e Refinamento(T,B,U) cumprem suas funções O primeiro
resultado estabelece que a o procedimento Cobertura(T,B) consegue computar uma região
ll-coerente com respeito a T © .B.

Teorema 4.1. O procedimento Oobedurar'T,.B) caZcuZa uma região coerezzte C/ com res-
peito à região de stroking T © B.
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Prova. A prova será feita por indução em #T. Se #T 0, então tem-se

U B.,(.B),

usando-se o passo l do procedimento. Usando a monotonicidade da soma de Minkowski,

tem-se Zo © -B Ç Zo © QB.,(.B) e o resultado «le.

No passo indutivo, considere-se #T = A > 0. Usando-se o passo 3 do procedimento,
tem-se:

{Uli] (Z © Qe-(.B)) } U Contribuição da dilatação Tk a) QB.,(.B)
{<Zo,.. .,Tk :> © Q«.,(.B)} U{Tk 0Q«.,(-a)}
T © Q..,(-B)

Usando novamente a monotonicidade da soma de Minkowski, tem-se T © B Ç T ©
QB.,(.B) e o resu]tado segue. []

Calculada uma região t/ ll-coerente com respeito a T © B, o próximo resultado prova
que o procedimento Refinamento(T,B,U) consegue extrair a região T (D .B de U.

Teorema 4.2. O procedimento Re$namento(T,B, U) calcula a região T©B de uma região
ll-coerente U

Prova. Observa-se que o passo 2 do procedimento é executado para todos os pontos
P C U. Usando-se o fato que U é ll-coerente com respeito a T © .B, os pontos P C T © .B
são também testados pelo procedimento. Com base na corretude do algoritmo básico de
stroking ( Algoritmo 1.7), tem-se:

e Se P C T q) .B, então a região U permanece inalterada

e Se P gl T © .B, então P é retirado da região U

Após efetuados testes para todos os pontos P C U, só restarão os pontos pertencentes
à região T © .B. []

Para se computar o número de testes efetuados pelo Algoritmo 1.9 na região T (D
B, é necessário estimar a cardinalidade da região U!;llZ © Qa.,(.B)}, retomada pelo
procdimento Cobertura. Para isto, considere-se c o número de pontos numa linha ( ou
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coluna ) da região QB«(B). No pior caso, quando o caminho é uma diagonal, tem-se
no máximo c2 + 2c(p -- 1) pontos na região de teste para refinamento, onde p representa
o perímetro do caminho: c2 provém da cardinalidade de Zo © (2B-(.B) e 2c(p -- 1) da
quantidade das contribuições dos pontos Ti , { = 1, . . . , #T. Assim, tem-se O((c + p)c)

testes na região T (D -B. Para se comparar esta complexidade com a obtida no algoritmo
que usa quadtrees, O((r + p)p) são necessárias algumas considerações. Usualmente, o
tamanho da bmsh .B é muito menor que a imagem a ser gerada na operação de stroking.
Deste fato, tem-se c < r. Além disto, também é usual o tamanho da Z)rusÀ ser menor

que o tamanho do caminho T: nestes casos, tem-se c < p. Estes afirmações permitem
concluir que, se o tamanho da brasa for bem menor que os tamanhos da imagem a ser
gerada e do caminho, o algoritmo com ll-coerência reduz a complexidade do número de
testes necessários para se produzir o resultado da operação de slrokáng. Esta dependência
do tamanho da crus/z será melhor reafirmada nos testes resultantes da implementação,
mostrados na seção 4.6.

A próxima seção compara de maneira mais efetiva os três algoritmos apresentados.

4.4 Comparação das complexidades teóricas

Os três algoritmos apresentados anteriormente praticamente são formados de duas ope
L t+Yvbu vwu vuuu

e teste, que decide se um ponto está dentro ou fora da região 7' © -B;

e atribuição, que atribui cores ( preto ou branco)i aos pontos testados

Assim, como na operação de preenchimento, a comparação téorica das complexidades

destes algoritmos será feita com base nestas operações.

A complexidade da fase de teste já foi estabelecida para os três algoritmos ao longo
deste capítulo, sumarizada na Tabela 4.1. Os algoritmos quadrático e com quadtrees
fazem somente uma atribuição a cada ponto da imagem a ser gerada: assim, fazem O(r2)
atribuições, onde r representa a resolução da imagem. O algoritmo de [l-coerência faz, no
máximo, três atribuições de cor a um mesmo ponto da imagem: a primeira, que coloca
todos os pontos da imagem com a cor do exterior da região 7' © BI a segunda, resultante
do processo de cobertura; a terceira, resultante do processo de refinamento. Logo, este
algoritmo também faz O(r2) atribuições.

l Ou, alternativamente, cor do interior e exterior.
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A tabela abaixo compara a complexidade destas duas operações básicas para os três
algoritmos:

Tabela 4.1: Comparação das complexidades teóricas para strokãng.

O passo mais custoso num algoritmo de strokáng é justamente computar quem está
dentro ou fora da região de interesse (fase de teste). A simples observação da Tabela 4.1
não evidencia diretamente uma redução da complexidade do algoritmo de ll-coerência em

relação ao algoritmo com quadtrees, em virtude da dependência do tamanho da brasa.
Para se verificar situações práticas em que há redução do número de testes, foram imple-
mentados os três algoritmos curvas de Bézier. Alguns detalhes de implementação e vários
resultados práticos dos algoritmos são analisados nas duas próximas seções.

4.5 Implementação

Todos os algoritmos foram implementados em Object Pascal, com interface gráfica supor-
tada pelo aplicativo Delphi, versão 3.0 Cliente-Servidor. O sistema fornece funcionalidades

para criação, alteração, armazenamento e recuperação de curvas poligonais e de Bézier,
alteração do tamanho de brusAes, além da implementação do algoritmos de stroking.

A estrutura de dados para representar um caminho T foi idêntica à utilizada na ope-
ração de preenchimento. O seguinte trecho da implementação mostra novamente esta
estrutura, evidenciando os métodos para strokàng:

type PCurve: object {Classe das curvas discretas}
Lisa: arrayE]. .MAXL]ST] of Point; { Lista de pontos }
ControlPoints: arrayE]. .MAXCPOINTS,1. .4] of Point; C lista

de ponto de controle }
length: integer ; CComprimento da curva}
{ Predicados de pertinência para as brushes }
function CircleTest(P : Point ; inic ,fi.m,raio : integer) : Boolean;
function SquareTest(P : Point ; inic,fim: integer) :Boolean;

Algoritmo Operação de teste Operação de atribuição
Quadrático o(,:) o(,')
Coerência com quadtrees 0((, + P)P) o(,')
[l-Coerência 0((c + P).) o(,:)
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function Di.amondTest(P :Point ; inic,fim: integer) :Boolean;
{ Seleção das brushes }

functi.on InStroking(P : Point ; i.ni.c ,fim: integer) : Boolean ;

{ Stroking quadráti.co }

procedure QStroking;
{ Stroking com quadtrees }

function SCoherent(t , l,b,r: intege
{ Stroking con quadtrees }

procedure CStroking(tO,IO,bO ,rO : integer) ;

{ Stroking com Pi-coerênci.a }

procedure Bounding(preenchimento : integer) ;

procedure Refinement(x , y : integer) ;

procedure 0Stroking;

Foram implementados três tipos de órusAes-circular, quadrada e diamante--, centradas
na origem e cujos parâmetros de variação de tamanho são mostrados, pelas setas, na figura
abaixo:

Figura 4.6: .BrusAes implementadas e parâmetros de variação de tamanho
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A Figura 4.6 mostra um pequeno panorama do sistema, mostrando as funcionalidades
de acesso à estrutura de dados para curvas.

/t Point Containment
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Figura 4.7: Panorama básico do sistema de teste interior/exterior para strokãng

A seguir, são mostrados alguns trechos da implementação dos três algoritmos para
stroking.

O primeiro trecho refere-se ao algoritmo de complexidade quadrática na resolução

procedure PCurve.QStroking;
{ Stroking quadrático }
var P:Point;
begin

for P.x:=O to principa].vidth do { Percore todos os pontos da imagem ]
for p.yy::O to princi.pal.height do

if InStroki.ng(P,l,length)=True { Se ponto está na região de stroking
then principal.Calvas.Pixe].s]x,y] :=CIB]ack; { pinta o ponto }

}

end;
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O segundo trecho mostra a implementação do preenchimento com quadtrees. Esta im-
plementação utiliza uma estrutura de pilha para simular o processo de chamada recursiva
de coerência para as regiões.

procedure PCurve . CStroking(tO , 10, bO , rO : integer) ;

{ Stroking con quadtrees
(tO,lO) : Coordenadas do canto superior esquerdo da região de interesse

(bO,rO) : Coordenadas do canto inferior direito da região de interessei

var P:Point; C Ponto a ser testado }

i,j, C Contadores para preenchimento de região coerente }

t,l,b,r:integer; { Coordenadas de uma região a ser testada }

begin

QStack.Init;
QStack.Push(tO,lO,bO,rO) ; { Enpilha as coordenadas da região que conterá

a imagem ]

whi.le(Qstack . lsEmpty=false) do

begin
QStack.Pop(t,l,b,r); { Retira região a ser testada }
if(b=t) and (r=1) then { Se região se reduz a um ponto

begin
P.x:=t;
P.y:=1;
COMP:=COMP+l;

if InStroking(P,l,length)=True { verifica se ponto está na região
de stroking ]'

then principal . canvas .pixe]s]t ,]] :=CIBlack

}

end

else { Se região não se reduziu a um ponto . -. }
if OutStrokingRegion(t,l,b,r)=False { Verifica se a região não é

coerente com o exterior... }

then if InStroki.ngRegion(t,l,b,r)=true { Veria.ca se ela é coerente com
o interior da região de stroking ]

then for i:=t to b do
for j:=1 to r do

principal . calvas .pi.xe]sE] ,j] : =CIBlack
esse { Se a região não for coerente .. . }
then bebi.n { Passa à divisão en

quadrantes }

QStack. Push(t ,l,trunc((t+b)/2) ,trunc((l+r)/2)) ;

QStack . Push(t ,trunc((l+r)/2) ,trunc((t+b)/2),r) ;
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QStack . Push(trunc((t+b)/2) ,1,b, trunc((l+r)/2)) ;

QStack . Push(trunc((t+b)/2) , trunc((l+r)/2) ,b,r) ;

end;

end;
end;

A última implementação refere-se ao algoritmo de coerência maximal

procedure PCurve.0Stroking;
{ Stroki.ng com Pi-Coerência ]-

begi.n
Boundi.ng(0) ; { Fase de Cobertura ]-

Refinement(Listll] .x,ListE]] .y); 'C Fase de Refinamento, con base no

primeiro ponto da curva }
end;

4.6 Resultados

A partir dos algoritmos anteriores, foram efetuados vários testes para averiguar o compor-
tamento da implementação e comparar resultados em situações práticas. Mediu-se apenas

a quantidade de testes interior/exterior feitos pelos algoritmos, uma vez que as atribuição
de cor aos pontos é, essencialmente, a mesma.

O ambiente dos testes foi um computador IBM Pentium 200 MHz. A resolução das
imagens é sempre 512 x 512, a menos que explicitado o contrário. As imagens geradas
foram armazenadas no formato bátmap, escaladas a 50%, convertidas para PostScript e in-
cluídas nesta dissertação através do pacote graphicx, disponível para lõW. A impressão
foi efetuada numa impressora HPLaserJet 5SI a 600 dpi.
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Os primeiros resultados apenas mostram o efeito das três brusÀes implementadas num
segmento de curva de Bézier como caminho. Nestes exemplos, usou-se um tamanho de
ürush igual a lO.

(a) Caminho

(b) Brush circular

(c) Blush quadrada

(d) Brush diamante

Figura 4.8: Efeitos da variação do tipo de Z)rush

As brushes do tipo circular e quadrada são largamente utilizadas na maioria dos sis
temas de pintura.
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O próximo resultado utilizou o carácter japonês Ni, com uma brush de tamanho baixo
(4)

Figura 4.9: Curvas do carácter Ni

Tabela 4.2: Comparação do número de testes de strokÍng para o carácter Ni

Os resultados da Tabela 4.2 reforçam a tese que, quanto menor o tamanho da brasa,
mais eficiente será o método de ll-coerência. Além disto, nota-se uma variação do número

de testes quando ocorre uma mudança de crus/z no algoritmo com quadtree. Isto não
ocorre com o mecanismo de Pi-coerência: mantendo-se o tamanho constante, não ocorre

mudança na boundíng óoz quadrada da brasa.

Algoritmo Número de Testes
Brush circular Blush quadrada Brush diamante

Quadrático 262.144 262.144 262.144

Quadtrees 146.167 147.101 157.104

ll-coerência 18.104 18.104 18.104
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O próximo exemplo mostra uma situação em que a órtzsA tem tamanho grande (30).
Neste exemplo, foi utilizado o carácter japonês Hon, distribuído por grande parte da
imagem.

Figura 4.10: Curvas do carácter Hon

Algoritmo Número de Testes
Brush quadrada Brush diamante

262.144262.144

98.21588.645

109.755109.755

Brush circular
262.144

94.728

109.755

Quadrático

Quadtrees
[l-coerência

Tabela 4.3: Comparação do número de testes de strok ng para o carácter Hon

Neste exemplo, além de uma grande distribuição da curvas pela imagem, o tamanho
da órusÀ, relativamente grande, contribuiu para a queda da performance do algoritmo
de ll-coerência, conforme explicitado na Tabela 4.3. Isto já era esperado na comparação
teórica das complexidades.
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Para reforçar a dependência do tamanho da Z)rzzsà no desempenho do algoritmo de
[l-coerência, foi gerado um exemp]o de pior caso para entrada do a]goritmo ( segmento
diagonal).

Figura 4.11: Segmento diagonal na imagem ( redução de 30% )

Variando-se o tamanho da brasa circular, obteve-se a seguinte tabela

Tabela 4.4: Efeitos da variação do tamanho da órusà.

A dependência do tamanho da blush é notória pelos resultados da Tabela 4.4. Além
disto, ocorre um efeito interessante com o algoritmo de quadtrees: o número de testes
cresce até um certo ponto, quando passo a cair. O mesmo não acontece com o algoritmo
de ll-coerência, que tem comportamento crescente com o aumento do tamanho da ómsA.

Tamanho Quadrático Quadtrees ll-coerência

0

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144

69.206

72.755
74.266

76.617
80.063

83.174
86.187

86.054
82.138

77.984

5.262

8.176
l0.869
13.379

26.478

38.925

50.975

73.812

95.391

114.976



Capítulo 5

Preenchimento e stroAãng

Os algoritmos desenvolvidos nos dois capítulos anteriores podem ser combinados de forma

a realizar o preenchimento de regiões e sÉroking de maneira simultânea. Este capítulo
descreve os mecanismos desta ligação, derivando três algoritmos de complexidade decres-
cente IFabSF981.

5.1 O algoritmo quadrático

Considere-se T uma lista e -B uma Z)rusã. Se T é fechada, então ela pode ser preenchida
com os métodos do Capítulo 3. Usualmente, a região de preenchimento é bem maior que
a região de strokíng. Além disto, geralmente as duas regiões possuem intersecções que não
precisam ser computadas duas vezes, como mostra a Figura 5.1.

Pontos do caminho T

e» Ponta do preaicblmcnto

(êi pmlm doslrokinR

a PonkosdopreaKblínnto
do sttoklng

/

BnKb diamante

H
Figura 5.1: Intersecção entre as regiões de stroking e preenchimento

Usualmente, a região de preenchimento é bem maior que a região de st70k ng. Assim,
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a idéia de um algoritmo combinado é bem simples: para cada ponto P da imagem a ser
gerada, testa-se se P está no interior de 71 se a resposta for negativa, testa-se P contra a
região de strokjng T © B.

Algoritmo 1.10 Preenchimento de regiões e strokíng quadrático.
FillingStroking(Lista L,Brush B)
Entrada: T - Lista contendo os pontos de controle de uma curva de Bézier discreta

B- Blush

S,ída: .rnt(T) U (T © .B).

l

2:

3:

4:

5:

6

7

8

9

para cada ponto P da imagem faça
se P está no interior de 7' então

Pintar P
senão

se P está na região T © -B então
Pintar P

fim se
fim se

tim para

Observa-se facilmente que o pior caso deste algoritmo ocorre quanto o interior da lista
T é vazio. Seguindo a mesma notação de complexidade utilizada nos capítulos anteriores,
este algoritmo tem complexidade O(r2) na fase de testes interior/exterior, ou seja, o
algoritmo é quadrático com respeito à resolução da imagem. Utilizando as noções de
coerência derivadas para a operação de preenchimento e strokàng, esta complexidade pode
ser reduzida.

5.2 O algoritmo com quadtrees

As noções de coerência com quadtrees utilizadas nos capítulos 3 e 4 podem ser combinadas
na produção de um algoritmo combinado para preenchimento e sfroking. Dada uma região

R, o primeiro passo é detectar se R é coerente com respeito ao interior de T. Caso o
teste resulte negativo, passa-se ao teste de coerência com strok ng: na ocorrência de um

resultado negativo, continua-se o processo recursivo.

A especificação deste processo é mostrada pelo Algoritmo 1.11, mostrado na próxima
palma.
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Algoritmo 1.11 Preenchimento e stroki7zg com quadtrees
FillingStrokingComQuadtrees(Região R,Lista T,Blush B)

Entrada: R - região de interesse para preenchimento
T - Lista
B - Brush.

S,ída: .rnt(T) U (T © .B).

1: se R é coerente com respeito ao interior de T então
2: Pintar todos os pontos de R
3: senão
4: se R é coerente com respeito ao interior de T a) -B então
5: Pintar todos os pontos de R
6: senão
7: Subdividir R em quatro partes RI,R2,R3,R4
8: StrokingComQuadtrees(RI,T,B)
9: StrokingComQuadtrees(R2,T,B)

10: StrokingComQuadtrees(R3,T,B)
11: StrokingComQuadtrees(R4,T,B)
12: fim se
13: fim se

Conforme já observado nos dois capítulos anteriores, Hunter e Steiglitz IHunS791,

Samet ISam901, mostram que o número de nós em uma quadtree é de ordem O(r + p),
onde p é o perímetro da lista e r o nível máximo de subdivisão. Foi estabelecido, também,
que o número de testes interior/exterior para as operações de preenchimento e strok ng
dependem diretamente desta quantidade de nós.

Para fins de análise de complexidade deste algoritmo, podem ser construídos exemplos

de pior caso, em que se tenha que testar todas as coerências - de preenchimento e stroking
- até se chegar num ponto. Um exemplo trivial é uma lista T da forma T U 7?(T), ou
seja, uma lista com interior vazio, ocupando a diagonal da imagem a ser gerada. Para
a operação de preenchimento, o Capítulo 3 mostrou que a complexidade de testes era
O(r+p). Já o capítulo 4, mostrou que o número de testes para stroking era de O((r +p)p.
Assim, tem-se uma complexidade final do número de testes O((r + p)(l + p)).

Esta complexidade pode ser reduzida, combinando-se os algoritmos de coerência ma-
ximal e ll-coerência.
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5.3 O algoritmo com coerência maximal e ll-coerência

A complexidade do algoritmo com quadtrees pode reduzida calculando-se a região do
interior de T com coerência maximal e, fazendo-se uma pequena modificação no Procedi-
mento Cobertura, realizar a operação de strokÍng. A modificação no procedimento tem o

objetivo de evitar a inclusão, na cobertura da região de stroX;Íng, da intersecção entre a
região do interior e a região ll-coerente.

Procedimento 1.7 Modificação da cobertura da região de stroX;íng.

MCobertura(Lista T,Brush B)
Entrada: T - Lista

B - Brush.
F - Interior de T

Saída: UZ;.{(Z © Q.-(.a)) -- ((Z © Q.-(.a)) n .F)}
1: U +--- (Zo © B) - ((zo © B) n /')
2: para todo 71, { = 1, ..., #T faça
3: U +- U U { (contribuição de Z © B)-((contribuição de Z a) .B) n /')}
4: fim. para
5: Devolva (U)

A diferença entre conjuntos, utilizada nos passos l e 3 do procedimento anterior, pode
ser facilmente computada utilizando-se um caRDas para representar o conjunto U: quando

se detecta um ponto P na contribuição de 7: a) -B, pode-se testar em tempo constante se
P€F

Obtendo-se a cobertura U, basta percorrer todos os seus pontos para decidir quais
estão na região de strokãng. Isto é especificado pelo Algoritmo 1.12, mostrado na próxima
pagina.
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Algoritmo 1.12 Preenchimento e stroking com coerência maximal e H-coerência

FillingStrokingComPiCoerencia(Lista T,Brush B)
Entrada: T - Lista.

B - Brush.

Saída: .rnt(T) U (T © -B)

i: Imagem+.-FillingCoerênciaMaximal(Imagem,T)
2: U<-...MCobertura(L,B,Imagem)
3: para cada P C U faça
4: se P € T © B então
5: Pintar P na Imagem
6: fim. se
7: fim. para
8: Devolva (U)

O próximo resultado analisa os passos do algoritmo anterior, mostrando que ele com
puta corretamente a união entre as regiões de preenchimento e stroking:

Teorema 5.1. Seja T uma lista fechada e B uma blush. O algohtmo FitlingStroking
C'omPáC««c:' "mp«t« . -iã. int(T) U(r © .B).

Prova. O passo l do algoritmo computa a região de preenchimento, conforme provado
no Capítulo 3. O passo 2 detecta uma cobertura para a região de sÉroking que está fora
da região de prenchimento. Observa-se que, neste passo, os pontos pertencentes a ambas
as regiões preenchimento e strokáng - não são computadas duas vezes, uma vez que o
procedimento de cobertura foi alterado. O conjunto de pontos resultante desta cobertura

não é necessariamente uma região ll-coerente: assim, o procedimento de Refinamento
não pode ser usado diretamente. Os passos de 3 a 8 são uma pequena modificação do
procedimento Refinamento, para aceitar os pontos que estão fora da região de preenchi-
mento, mas dentro da região de slroká7zg. Usando um argumento similar ao Teorema 4.2,
do Capítu[o 4, o resu]tado segue. []

Este algoritmo combinado tem duas fases distintas: preenchimento e strokàng. O passo
l pode ser efetuado com complexidade de testes O(p), conforme mostrado no Capítulo
3. O quantidade de pontos calculados pelo procedimento MCobertura é menor ou igual
à quantidade calculada pelo procedimento Cobertura, especificado no Capítulo 4. Assim,
a quantidade de testes de stroking realizados no passo 4 é limitada também por esta
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quantidade, ou seja, são realizados O(c2 + cp) testes, conforme mostrado no Capítulo 4.
Assim, o número total de testes interior/exterior tem complexidade O((c+p)p). Fazendo-
se uma análise semelhante ao Capítulo 4, verifica-se que a redução do número de testes,
em relação ao algoritmo com quadtrees, está novamente vinculada ao tamanho da blush
utilizada. A seção 5.6 reforça esta dependência, com casos práticos.

A próxima seção compara as complexidades dos três algoritmos propostos

5.4 Comparação das complexidades teóricas

Os três algoritmos apresentados anteriormente praticamente são formados de duas ope
rações básicas:

e teste, que decide se um ponto está dentro ou fora das regiões e preenchimento e stroking;

8 atribuição, que atribui cores ( preto ou branco)l aos pontos testados.

Assim, como nos capítulos anteriores, a comparação téorica das complexidades destes
algoritmos será feita com base nestas operações. A complexidade da fase de teste já foi
estabelecida para os três algoritmos ao longo deste capítulo, sumarizada na Tabela 5.1.
Os algoritmos quadrático e com quadtrees fazem somente uma atribuição a cada ponto
da imagem a ser gerada: assim, fazem O(r2) atribuições, onde r representa a resolução
da imagem. Não é difícil ver que o algoritmo de coerência maximal e ll-coerência faz
também, no máximo, O(r2) atribuições de cor aos pontos.

A tabela abaixo compara a complexidade destas duas operações básicas para os três
algoritmos:

Tabela 5.1: Comparação das complexidades teóricas para preenchimento e stroking si
multâneos.

l Ou, alternativamente, cor do interior e exterior.

Algoritmo Testes Atribuição
Quadrático o(,') o(,:)
Quadtrees o((, + P)(l + P)) o(,')
Maximal e ll-coerência 0((c + P)P) o(,')



5.5 Implementação 112

Alguns detalhes de implementação e vários resultados práticos dos algoritmos são
analisados nas duas próximas seções.

5.5 Implementação

Todos os algoritmos foram implementados em Object Pascal, com interface gráfica supor-
tada pelo aplicativo Delphi, versão 3.0 Cliente-Servidor, com as mesmas funcionalidades
descritas nos capítulos anteriores.

A seguir, são msotrados alguns trechos da implementação dos três algoritmos. O
primeiro trecho refere-se ao algoritmo de complexidade quadrático na resolução:

procedure PCurve . QuadraticFillingstroking ;

var P :Point ;

begin
principa[ . Calvas. Pen . Co]or : =C].B]ack ;

for P.x:=0 to principal.vidth do
for P.y:=O to principal.height do

if WindingNumber(P)<> 0
then principa[ .Calvas .Pixe].sEx,y] :=CIB]ack

else if InStroking(P, l,length)=True
then principa[.Calvas .Pixe]s [x,y] :=CIB]ack

end;

O segundo trecho mostra a implementação do preenchimento com quadtrees. Esta im-
plementação utiliza uma estrutura de pilha para simular o processo de chamada recursiva
de coerência para as regiões.

procedure PCurve . QuadtreeFi]].ingStroking(tO , lO,bO , rO : integer)
var P : Poial ;

i,j,t,l,b,r:integer;
QStack:Stack;

bebia

QStack.Init;
QStack.Push(tO,IO,bO,rO) ; { Empilha as coordenadas da imagen }

vhi.le(Qstack . lsEmpty=false) do
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begin
QStack.Pop(t,l,b,r);
if (t=b) and (l=r)

then begin
P.x:=t;
P.y:=1;
if WindingNumber(P)<>O

then pri.ncipa] . calvas .pixe]s]t ,]] :=CIBlack
else if InStroking(P, l,length)=true

then principa[ . calvas .pixe]sEt ,].] :=C].B]ack;

{ Desempilha região candidata a coerente }

{ Trata região que se reduziu a um ponto ]

end

else if Coherent(t,l,b,r)=true { Verifica se é coerente com respeito
ao preenchimento }

then begin
P.x:=trunc((t+b)/2);
P.y:=trunc((l+r)/2);
if Wi.ndingNumber(P)<>0
then begin

if (b<=t) and (r<=].)
then principa[. canvas.pixe]sEt ,]-] :=CIB]ack
else begin

for i:=t+l to b do

begin
for j:=1+t to r do

principal . calvas .pixe]sE] ,j] : =CIBlack ;

end;
end;

end

else if InStrokingRegion(t,l,b,r)=true ( Verifica se é
coerente com respeito ao interior do
stroking }

then for i:=t to b do
for j:=1 to r do

princi.pa]. . canvas .pixe]sE] ,j] : =CIBlack
esse if OutStrokingRegion(t,l,b,r)=False { Verifica

se é coerente con respeito ao exterior do
stroking }

then begin { Conta.nua processo recursivo. . .}

QStack. Push(t ,l,trunc((t+b)/2),trunc((l+r)/2)) ;

QStack. Push(t ,trunc((l+r)/2),trunc((t+b)/2) ,r) ;

QStack. Push(trunc((t+b)/2) ,1,b,trunc((l+r)/2)) ;

QStack. Push(trunc((t+b)/2) ,trunc((l+r)/2) ,b,r) ;
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end;

end
end;

A última implementação refere-se ao algoritmo de coerência maximal e ll-coerência

procedure PCurve . 0Fi]].ingStroki.ng ;

vaJ' i:integer;
P:Poi.nt;
find:boolean;

begin
for i:=1 to length do { Varre todos os pontos da li.sta }
begin

detecta.on(]istEi] ,P,find) ; { Se detectou algum ponto do interior
if find=true

then propagation(P.x,P.y) ; { propaga a cor na componente. ]'

}

end;
MBounding(1) ; { Cobertura nodifi.cada na região de stroking ]

MRefinement(ListEl] .x,List]]] .y) ; { Refinamento modifi.cado da cobertura.
end;

}

5.6 Resultados

A partir dos algoritmos anteriores, foram efetuados vários testes para averiguar o compor-
tamento da implementação e comparar resultados em situações práticas. Mediu-se apenas

a quantidade de testes interior/exterior feitos pelos algoritmos, uma vez que as atribuição
de cor aos pontos é, essencialmente, a mesma.

O ambiente dos testes foi um computador IBM Pentium 200 b/1Hz. A resolução das

imagens é sempre 512 x 512, a menos que explicitado o contrário. As imagens geradas
foram armazenadas no formato báÉmap, escaladas a 40%, convertidas para PostScript e in-

cluídas nesta dissertação através do pacote graphicx, disponível para lõW. A impressão
foi efetuada numa impressora HPLaserJet 5SI a 600 dpi.
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Os primeiros resultados apenas mostram o efeito do preenchimento com strokàng,

usando-se as três Z)rusÀes implementadas com tamanho lO.

(a) Caminho (b) Blush circular

(c) Brush quadrada (d) Brush diamante

Figura 5.2: Efeitos de preenchimento com strokíng simultâneo

Todas as imagens com preenchimento e strokáng foram geradas pelo algoritmo com
Pí-coerência e coerência maximal.
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O próximo resultado utilizou o carácter japonês Ni, com uma brush de tamanho baixo
(10)

Figura 5.3: Clurvas do carácter Ni

Tabela 5.2: Comparação do número de testes para o carácter Ni

Os resultado da Tabela 4.2 reforçam a tese que, quanto menor o tamanho da Z)lusa,
mais eficiente será o método de preenchimento e sfrokí7zg com ll-coerência e coerência
maximal. Como na operação de stroking, variando-se o tipo da brush, com tamanho fixo,
ocorrem mudanças na quantidade de testes. A mudança de Z)rusÀ, com tamanho üxo, não
altera o desempenho do método com ll-coerência e coerência maximal.

Algoritmo Número de Testes
Brush circular Brush quadrada Brush diamante

Quadrático 262.144 262.144 262.144

Qua(itrees 145.751 143.726 160.530

[l-coerência 27.381 27.381 27.381
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O próximo exemplo mostra uma situação em que a brasa tem tamanho grande (60).
Neste exemplo, foi utilizado o carácter japonês Hon, distribuído por grande parte da
imagem. O resultado da operação ocupou quase metade da imagem.

Figura 5.4: Curvas do carácter Hon

Tabela 5.3: Comparação do número de testes para o carácter Hon

Neste exemplo, além de uma grande distribuição da curvas pela imagem, o tamanho
da órusA, relativamente grande, contribuiu para a queda da performance do algoritmo de
ll-coerência e coerência maximal, conforme explicitado na Tabela 5.3 e reafirmando as
asserções da análise teórica.

Algoritmo Número de Testes
Brush circular Brush quadrada Blush diamante

Quadrático 262.144 262.144 262.144

Quadtrees 86.089 75.246 96.741

[l-coerência 127.382 127.382 127.382
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Para reforçar a dependência do tamanho da blush no desempenho do algoritmo de
ll-coerência e coerência maximal, foi gerado um exemplo de dois segmentos diagonais,
formando uma figura fechada, quase-sobrepostos. Claramente a região interior a estes
segmentos é quase nula: isto impõe, ao algoritmo com quadtrees, fazer os dois testes - de
coerência com o preenchimento e com slroking - quase sempre.

Figura 5.5: Segmentos quase-sobrepostos ( redução de 30% )

Variando-se o tamanho da órusà circular, obteve-se a seguinte tabela

Tabela 5.4: Efeitos da variação do tamanho da Z)lusa

A dependência do tamanho da brasa é facilmente verificada pelos resultados da Tabela
5.4. O número de testes da técnica com ll-coerência e coerência maximal é crescente com

o tamanho da brasa, enquanto que a técnica com quadtrees exibe um comportamento
crescente até um certo patamar, passando a decrescente depois.

Tamanho Quadrático Quadtrees ll-coerência

0

262.144

262.144

262.144

262.144

262.144
262.144

262.144
262.144

262.144

71.514

75.945

78.269

79.623

83.132

86.017
89.049

84.805
80.523

6.601

9.478

12.204

14.694

27.765

40.178

52.197

96.526

116.077



Capítulo 6

Aplicações em antãaZ as ng

Os algoritmos de prenchimento e strokãng podem ser utilizados em várias aplicações im-
portantes. Este capítulo mostra uma aplicação destes algoritmos para uma técnica de
arzt alãasáng.

6.1 .AmtãaZáasing

Sistemas gráficos de exibição matricial são dispositivos discretos: em tais sistemas, uma
imagem é gerada atribuindo-se uma intensidade para cada pixel pertencente a uma matriz
bidimensional finita de pizeZs. Essa natureza discreta acarreta um dos principais problemas
dos sistemas de exibição matricial: a habilidade de se obter contornos contínuos e de
se exibir os detalhes finos de uma cena. Um exemplo familiar é o aspecto serrilhado
das imagens de regas e contornos num dispositivo de saída do tipo CR;1' ((7atAode Ray
Tule). Outro exemplo é a cintilação devida a pequenos objetos em movimento, que
aparecem e desaparecem numa exibição dinâmica. Tais defeitos ocorrem quando uma
função de variáveis contínuas que contém abrupta alteração de intensidade é aproximada
por amostras discretas. O erro desse processo de discretização foi originariamente chamado
a/áasáng em Teoria do Processamento de Sinais e esta terminologia tem sido usada em
Computação Gráfica.

O conjunto de técnicas para atenuar os efeitos de aZáasÍ7zg é conhecido comumente
como antãaZáasãng.
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Para exemplificar estes mecanismos, a Figura 6.1 mostra duas versões de uma mesma
curva discreta:

(a) Aliasing (b) Antialiasing

Figura 6.1: Efeitos de aZáasíng e anfãaZãasáng.

Na versão mostrada em (a), não foi efetuado nenhum tratamento para aZiasãng, onde
são notórios os efeitos do tipo serrilhado. Em (b) foi aplicada uma técnica de ant a/áasãng,

cujo aspecto é visivelmente mais confortável.

6.2 A técnica de Fabris e I'orrest para aníláaZ as mg

Pré-filtragem é geralmente considerada a abordagem ideal para antialiasing, mas tem sido
difícil de ser implementada com exatidão para geometrias complexas, tais como curvas ou
para uma escolha arbitrária de filtros.

Em IFab95, FabF97, FabF97bl, Fabris e Forrest desenvolveram uma técnica para an-
tialiasing de curvas bidimensionais contínuas baseada em pré-filtragem que, não só evita
os problemas geométricos e numéricos encontrados em técnicas anteriores, mas também
permite o uso de uma classe genérica de filtros, o que a torna aplicável a diferentes dis-
positivos de saída.

O processo de rasterização utilizado em IFab95, FabF97, FabF97bl consiste no teste
interior/exterior, descrito nos capítulos anteriores. Neste processo, não houve uma preo-
cupação especial no que diz despeito à eficiência. O uso de um teste interior/exterior com
sua complexidade original - quadrática com relação à resolução - torna a implementação
consideravelmente lenta. Utilizando-se o mecanismo de ll-coerência, a implementação da
técnica tornou-se bastante rápida, como mostram os resultados da próxima seção.
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6.3 Resultados

Utilizando-se a implementação da técnica de Fabris e Foriest, com o mecanismo de ll-
coerência, foram gerados vários exemplos para se verificar o comportamento da técnica
frente ao novo mecanismo de teste e medidas de tempo. A medida de tempo foi tomada
em minutos e segundos, ao invés da contagem do número de operações, com o intuito de se
ter uma noção de tempo de execução numa aplicação prática. Os testes foram efetuados
num equipamento IBM Pentium 200 MHz. A resolução das imagens é sempre 512 x 512.
Para melhor definição dos resultados, utilizou-se uma resolução de sub-pixel 26 x 26
As imagens geradas foram armazenadas no formato óãtmap, escaladas, convertidas para
PostScript e incluídas através do pacote graphicx, disponível para lõW. A impressão
foi efetuada numa impressora HPLaserJet 5SI a 600 dpi. Como o objetivo primordial era
introduzir velocidade na técnica de antãaZáasãng, não foi efetuado nenhum tratamento de
gamrrza correctáoni , fato que pode, eventualmente, refletir negativamente na imagem final.

Entretanto, isto não produz nenhuma alteração significante de desempenho na técnica de
strokãng incorporada, uma vez que se trata de uma etapa de pós-processamento.

Os primeiros resultados, mostrados nos casos (1) a (6) nas próximas páginas, ressal-
tam o comportamento da técnica frente a várias particularidades geométricas das curvas.
As curvas geradas têm largura l e foi utilizado um filtro do tipo Bartlett. As imagens
finais estão em tamanho natural. A Tabela 6.1 sumariza os tempos necessários para a
computação de cada uma das imagens com cznfãaZàas ng:

Tabela 6.1: Tempos para várias particularidades geométricas de curvas.

tTipicamente, deseja-se que a resposta do monitor de vídeo seja linear com um sinal de entrada.
Porém, na prática, observa-se um comportamento não-linear entre a intensidade emitida pelo monitor e a
voltagem do sinal de entrada. A compensação desta não-linearidade é conhecida como gamba con'ectÍon,
podendo ser efetuada diretamente por hardware por alguns sistemas ou por tabelas de compensação, via
soB'mare.

Caso Tempo (segundos)
l 12

2 12

3 19

4 10

5 15

6 16
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(a) Aliasing (b) Antialiasing

Caso (1) - Curva com porções quase verticais e horizontaisFigura

Figura Caso (3) Curva com grande raio de curvatura
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Figura Caso (2) Curva com pequeno raio de curvatura

Figura Caso (4) Curva com um cúspide
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l

6.6

6.7

Figura Caso (5) Curva com um pequeno Zoom

Figura Caso (6) Curva com dois pontos de inflexão
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Os próximos resultados, mostrados nas páginas seguintes, evidenciam o efeito da va-
riação da largura da curva no desempenho do implementação. Ressalta-se que, quanto
maior a largura da curva, maior a região de teste interior/exterior. As imagens estão em
tamanho natural e as medidas de largura estão em unidade de pia;eZ.

A Tabela 6.2 compara os tempos necessários para a produção de cada uma destas
imagens.

Tabela 6.2: Tempos com variação da largura das curvas

Figura 6.8: Curva utilizada para teste de variação de largura

Largura Tempo (segundos)
0.5 7

1.0 15

1.5 17

2.0 26

2.5 27

3.0 37



6.3 Resultados 126

(a) 0.5 (b) l.O (c) 1.5

(d) 2.0 (e) 2.5 (f) 3.0

Figura 6.9: Variação de largura das curvas

A variação do filtro, utilizado na técnica, interfere no tamanho da região de teste
interior/exterior, evidenciada pela alteração de suporte do filtro. Quanto maior o suporte
do filtro, maior será a área de testes e, conseqüentemente, maior o tempo necessário para
arzfãaZáasãng. Para reforçar esta afirmação, foram gelados testes com tamanho crescente
do suporte dos filtros. As imagens correspondentes aos testes encontram-se na próxima
pagina.
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(a) Cur« Teste

(b) Box (c) Bartlett (d) Bell

Figura 6.10: Efeitos da variação do filtro.
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A Tabela 6.3 mostra o efeito temporal desta variação

Tabela 6.3: Tempos com variação dos filtros

Finalmente, se a curva for fechada, pode-se preenchê-la e aplicar a técnica de antàa
/ãasÍng na bordas, como mostra a seqüência do exemplo a seguir:

Figura 6.11: Curvas fechadas

Figura 6.12: Curvas fechadas preenchidas e com antàa/àasÍng.

Nestes exemplos, ambos tratamento de aZãasàng e preenchimento foram feitos em alta
resolução, utilizando-se um filtro simples ( boz ./ÍZterãng) .

Filtro Suporte Tempo (minutos:segundos)
Box
Bartlett
Bela

l-o.s, o.õl
l-i.o,t.ol
l-i.s,i.sl  
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Conclusões

Métodos para redução da complexidade do número de testes interior/exterior, em duas
operações básicas de rasterização ( preenchimento e strokàng), foram introduzidos nesta
dissertação. Tais métodos primam pela simplicidade das estruturas de dados utilizadas,
requisição de aritmética somente inteira e altamente adaptáveis para implementações pa-
ralelas. Além disto, esses métodos foram utilizados como suporte para operações mais
complexas, como ant aJáasing.

Uma continuidade natural deste trabalho seria uma especificação robusta de um teste

interior/exterior para dimensões mais altas. Por exemplo, no teste interior/exterior para
preenchimento existem cálculos parciais que dependem somente de informações locais
das curvas: assim, seria de grande interesse computacional a extensão para objetos com
propriedades locais semelhantes, como as variedades. Outro ponto, nesta mesma linha,
refere-se à dependência com a orientação da curva. Assim, na extensão para dimensões
mais altas, um estudo para objetos não orientáveis, como a Faina de .IWoêZ){us e a Garrafa
de Klein, poderia ser efetuado.

A extensão para dimensões mais altas, só pelo cunho teórico, já seria auto-justificável.
Porém, existem várias situações práticas que demandam de tais testes, como modelagem
topológica de objetos, geometria computacional, visualização científica, dentre outros.

Um trabalho futuro deverá abordar a possibilidade de tal extensão, com a preocupação

de desenvolvimento de algoritmos robustos e eficientes.
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