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O objetivo desta tarefa é familiarizá-lo com o algoritmo Marching Cubes (ou, simplesmente,
MC). Para tal, você deverá completar uma implementação parcial do código do algoritmo MC
que acompanha esta tarefa. Esta implementação está no arquivo code.zip que você encontra
no SIGAA.

Ao descompactar o arquivo code.zip, você verá os seguintes arquivos e diretórios:

bin

cleanup.sh

compile.sh

data

doc

include

lib

stdmc

tst

Os diretórios bin e lib estão vazios. Os scripts compile.sh e cleanup.shservem para compilar
o código de teste do algoritmo e para apagar os arquivos intermediários e executáveis resultantes
da compilação, respectivamente. Os arquivos que você precisa alterar estão nos diretórios stdmc
e tst.

O diretório stdmc contém os arquivos surfbuilder.hpp e surfbuilder.cpp. Esses dois ar-
quivos contém a definição e a implementação da classe SurfBuilder, que por sua vez contém o
método run(), que nada mais é do que uma implementação parcial do algoritmo MC. Esta im-
plementação parcial calcula os pontos de interseção das arestas de um grid 3D com a surperf́ıcie
impĺıcita, mas não conecta esses pontos para formar os triângulos da superf́ıcie resultante. A
sua tarefa aqui é justamente adicionar código para gerar tais triângulos. Para isso, considere o
seguinte:

1. Leia cuidadosamente o artigo de Jules Bloomenthal que disponibilizei na página da dis-
ciplina. Se posśıvel, leia o artigo original do algoritmo MC que também se encontra na
mesma página.
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2. Depois que você tiver uma boa idéia do código no artigo de Jules Bloomenthal, estude o
código contido nos arquivos surfbuilder.hpp e surfbuilder.cpp. Este código é muito
semelhante ao que está no artigo, pois foi constrúıdo com base nele e com os mesmos
nomes de funções.

3. Ao estudar o código em surfbuilder.hpp e surfbuilder.cpp, você perceberá que ex-
istem algumas linhas em que foram inseridos comentários para você “fazer algo”. Este
“algo” é justamente a conexão dos pontos de interseção entre arestas e superf́ıcie para
formar triângulos.

4. Para criar os triângulos, você deverá criar classes adicionais que representam, por exem-
plo, os pontos de interseção identificados por aresta (de forma que um mesmo ponto de
interseção só seja calculado uma única vez) e os triângulos gerados dentro de um mesmo
cubo.

5. Note que os pontos de interseção mencionados acima são, na verdade, os vértices dos
triângulos. Então, cada ponto deve possuir um código que o identifique de maneira
única, além das coordenadas dele. Você também deverá orientar os triângulos de forma
consistente, embora esta orientação já esteja definida, no código disponibilizado, de forma
impĺıcita.

6. Atualmente, o método run() não possui nenhum valor de retorno. Você pode deixar este
método desta forma mesmo, mas deve adicionar novos métodos à classe SurfBuilder de
forma que o usuário possa acessar os vértices e os triângulos das superf́ıcie gerada pelo
algoritmo MC. Como fazer isso? A minha sugestão é que você adicione, como atributo
privado da classe, uma lista (ou vetor) para armazenar as coordenadas 3D dos pontos
de interseção e uma outra lista (ou vetor) que armazena “triplas” (vi, vj, vk), tais que
vi, vj e vk são os códigos dos vértices de um triângulo da superf́ıcie simplicial gerada
pelo algoritmo MC. Os códigos deve aparecer, na tripla, na ordem correspondente a um
percurso pelos vértices do triângulo no sentido anti-horário. Mais uma vez, o código
disponibilizado já está preparado para que esta ordenação seja obtida de forma natural.
Finalmente, você deve adicionar métodos à classe SurfBuilder que permitam ao usuário
percorrer a lista (ou vetor) de coordenadas de vértices e a lista (ou vetor) de triângulos.
Utilize iteradores ou métodos que imitem os iteradores da STL para tornar o seu código
mais elegante.

7. Usando os métodos citados no item anterior, altere o código que se encontra no arquivo
tst-stdmc, dentro do diretório tst, para fazer com que o código gere um arquivo do
tipo OFF que descreve a superf́ıcie simplicial gerada pelo algoritmo MC. Eu já fiz parte
do código de escrita do arquivo OFF. Você só precisa mesmo escrever os comandos que
escrevem os dados de sáıda para o arquivo. Para testar o seu código, você deverá utilizar
os arquivos de dados que estão no diretório data/edt. Execute o seu código da seguinte
forma:

tst-stdmc minhaentrada.edt minhamalha.off
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onde o nome minhaentrada pode ser qualquer um dos nomes de arquivo no diretório
data/edt e minhamalha pode ser substitúıdo por qualquer nome que você queira para o
seu arquivo OFF com o resultado do algoritmo MC. Cada arquivo em data/edt contém os
dados de um grid 3D gerado a partir de uma imagem 3D binária usando uma transformada
de distância euclidiana. O resultado de se executar o algoritmo MC nos arquivos do
diretório data/edt podem ser vistos nos arquivos OFF homônimos que estão no diretório
data/off. Se sua implementação estiver correta, você deveria obter as mesmas malhas
em data/off.

8. Você pode utilizar (e deveria) o script compile.sh para compilar seu código. No entanto,
se você adicionar classes ao diretório stdmc, você deverá atualizar o makefile que existe
dentro dele, de forma que o script consiga gerar o executável tst-stdmc (em bin) que
você precisa.

9. Utilize o programa Geomview ou MeshLab para visualizar o arquivo OFF que seu código
gera.

Para que você possa testar a versão final do seu código, eu fornecerei, através do SIGAA, vários
arquivos de entrada descrevendo grids gerados a partir de imagens digitais 3D. Quando você
finalizar a tarefa, gere um arquivo ZIP com todos os fontes que você escreveu, juntamente com
os eventuais arquivos makefile, e me envie este arquivo ZIP através do SIGAA. Lembre-se de
nomear o arquivo ZIP com o seu número de matŕıcula. Finalmente, veja o prazo de entrega da
tarefa.
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