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Apresentação

Esta tarefa consiste na implementação de uma versão simplificada do algoritmo para simpli-
ficação de malhas de triângulos desenvolvido por Michael Garland e Paul Heckbert. O algoritmo
original está descrito no artigo Surface simplification using quadric error metrics, publicado
nos anais do SIGGRAPH de 1997. A leitura deste artigo é fortemente recomendada como
pré-requisito para o desenvolvimento da tarefa. Você pode baixar uma cópia eletrônica do ar-
tigo através do śıtio da disciplina. Mas, o seu acesso deve ser feito de dentro da UFRN. Caso
contrário, você terá de pagar pelo artigo, a menos que você tenha acesso gratuito à biblioteca
digital da ACM. Se você tiver qualquer problema para baixar o artigo, entre em contato comigo,
pois eu posso lhe passar uma cópia dele. Após ler e entender o artigo, estude as notas de aula
que você fez, acesse o SIGAA e obtenha o código que acompanha esta tarefa. Este código está
no arquivo code.zip. Ao descompactar o arquivo, você deverá obter os seguintes arquivos e
diretórios:

bin

cleanup.sh

compile.sh

data

doc

include

lib

run.sh

svd

tst

Os diretórios bin e lib estarão vazios. O diretório svd contém o código fonte de uma classe que
implementa a Decomposição em Valores Singulares, mais comumente conhecida pela abreviação
SVD do inglês Singular Value Decomposition. O diretório tst contém código para você testar
e verificar como usar a biblioteca disponibilizada no diretório svd. O diretório include contém
arquivos de cabeçalho usados pela biblioteca em svd e pelo código de teste em tst. O diretório
doc contém o arquivo de configuração da ferramenta doxygen, que gera uma documentação
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simples para a biblioteca no diretório svd. Os scripts compile.sh, cleanup.sh e run.sh

servem para compilar o código em svd e tst e gerar o código da documentação, apagar os
arquivos intermediários e executáveis resultantes da compilação e executar o código de teste,
respectivamente. Finalmente, o diretório data contém algumas malhas para você testar o seu
código. Como as malhas são muito grandes, o conteúdo deste diretório foi disponibilizado no
elo

http://www.dimap.ufrn.br/~mfsiqueira/tarefa3-data.zip

Se o seu computador não possui a ferramenta doxygen, remova ou comente as linhas

cd doc

doxygen config.dox

cd ..

do arquivo compile.sh usando o caracter #, isto é, insira o caracter como abaixo:

# cd doc

# doxygen config.dox

# cd ..

Para se certificar de que o código fornecido está correto, execute o script compile.sh e, se o
executável tst-svd tiver sido gerado no diretório bin, execute o script run.sh. Em seguida,
aproveite para acessar o código fonte do programa de teste, tst-svd.cpp, no diretório tst,
para entender como utilizar a biblioteca svd. Isso é tudo o que você precisa para começar sua
tarefa.

Se você tiver qualquer problema para acessar, compilar ou executar o código disponibilizado no
SIGAA, entre em contato comigo, imediatamente, através do forum da tarefa no SIGAA. Evite o
envio de emails pessoais. Todas as perguntas referentes à tarefa deveriam ser direcionadas ao
forum.

Algoritmo

Você deverá implementar uma versão simplificada do algoritmo de simplificação mencionado
na seção anterior. Esta versão se diferencia do algoritmo original em dois aspectos. Primeiro,
a única operação permitida sobre a malha é a contração de aresta; isto é, você não deve
implementar a operação mais geral de contração de pares de vértices, como descrito no artigo.
Segundo, o seu algoritmo deve sempre gerar uma malha com a mesma topologia da malha
original. Para tal, o seu algoritmo só deve realizar a contração de uma aresta da malha se esta
contração passar no teste da condição de elo (ou seja, da link condition) explicada em sala de
aula.
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A entrada para o seu algoritmo será um arquivo do tipo OFF contendo uma superf́ıcie simplicial,
denominada malha de entrada, e um parâmetro que descreverá o quanto a malha de entrada
deverá ser simplificada. A sáıda será outro arquivo tipo OFF contendo uma versão simplificada
da malha de entrada, denominada malha de sáıda. O parâmetro que determina a simplificação,
denominado grau de simplificação, é um inteiro não-negativo que corresponde ao número de
faces que a malha de sáıda deve possuir. Denote este número por N . A malha de sáıda deve
possuir um número, f , de faces tal que f é maior ou igual a N e qualquer contração de arestas
da malha de sáıda mudará a topologia da malha ou gerará uma malha com menos do que N
faces.

Para que você possa implementar o algoritmo de simplicação, você necessitará de duas estru-
turas de dados. A primeira é uma fila de prioridades. A minha sugestão é que você faça uso da
classe priority queue da biblioteca STL da linguagem C++, mas fique à vontade se preferir
implementar ou usar sua própria classe. A segunda é uma estrutura de dados para represen-
tar as malhas de entrada e sáıda. Obviamente, o propósito da primeira tarefa era justamente
prepará-lo para este momento. A escolha ideal é a Open Mesh. Você já deveria saber, neste mo-
mento, como ler e escrever uma malha de/para arquivos, além de manipular, usando iteradores,
os elementos de uma malha. Mas, nesta tarefa, você precisará de mais uma operação: a con-
tração de aresta. Embora você possa implementar esta operação usando inserções e remoções
de elementos da malha, a biblioteca Open Mesh já lhe fornece um método para contrair uma
aresta e eu sugiro, fortemente, que você o utilize. A documentação do método está no seguinte
elo:

http://openmesh.org/Documentation/OpenMesh-2.2-Documentation/mesh_operations.html#op_collapse

Uma vez de posse da classe priority queue, do método acima e da biblioteca no diretório svd,
você estará com todos os ingredientes necessários para implementar o seu código. Lembre-se
de que a fila de prioridades conterá todas as arestas da malha de entrada. A chave de cada
aresta é o igual ao custo para contráı-la. O custo é calculado pela função de erro, E : R3 → R,
descrita em sala de aula. O topo da fila de prioridades é sempre uma aresta de menor custo.
Quando uma aresta, e = [a, b], é retirada da fila de prioridades e contráıda, você deve executar
duas operações importantes. A primeira delas diz respeito às coordenadas do “novo” vértice, c,
correspondente à junção dos dois vértices, a e b, da aresta contráıda. Essas coordenadas podem
ser calculadas com a função lsq_solve() da classe SVDdcmp que está no diretório svd. Para
tal você deve calcular a matriz correspondente à quádrica Qc = Qa + Qb e, em seguida, a SVD
de

Q =

 A B C
B E F
C F H


onde

Qc =


A B C D
B E F G
C F H I
D G I J

 .
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Se a matriz Q possuir posto 3, então as coordenadas do vértice c são a solução única do sistema
linear

Q ·X = S ,

onde

S =

 D
G
I

 .

O vetor X pode ser obtido com a função lsq_solve(). Se, por acaso, o posto de Q for menor
do que 3, você pode optar por definir as coordenadas de c como o ponto médio do segmento
de reta que une a e b. Para saber qual é o posto da matriz Q, use a função rank() da classe
SVDdcmp.

Após calcular as coordenadas de c, você poderá utilizar o método de contração de arestas da
Open Mesh. Este método atualizará a estrutura de dados para você, mas não poderá fazer
o mesmo para a fila de prioridades, obviamente. Logo, após a chamada ao método da Open

Mesh, você deverá atualizar os custos associados a todas as arestas incidentes no novo vértice,
c. Para tal, basta utilizar os iteradores da Open Mesh, a decomposição SVD e a função de erro.
É importante lembrar que, se a contração de uma aresta resultar em mudança de topologia,
a contração não deve ser efetuada e a aresta deve ser retirada da fila de prioridades. A link
condition deve ser utlizada antes do cálculo do custo da aresta, melhorando o desempenho do
algoritmo.

Código

O seu algoritmo deverá ser implementado na forma de uma biblioteca. Para tal, utilize a
estrutura de diretórios do código que lhe forneci e adicione o diretório simp, que conterá o seu
código. Neste diretório, coloque todos os arquivos fontes das classes que você escreveu para
implementar o algoritmo. Em seguida, examine o arquivo makefile do diretório svd e crie
outro para você. O seu makefile deve gerar uma biblioteca chamada libSIMP.a no diretório
lib. A implementação do seu algoritmo na biblioteca não precisa seguir nenhum padrão de
nome, mas deve depender apenas da classe que implementa a lista de prioridades, da Open

Mesh e da biblioteca no diretório svd. Idealmente, você deveria implementar uma classe que
contém um método, digamos simplify(), que recebe a malha de entrada (na Open Mesh) e o
parâmetro N e, em seguida, modifica a malha de entrada para a transformar na malha de sáıda
desejada.

Uma vez que seu algoritmo tenha sido implementado corretamente, escreva um código para
testá-lo. Para tal, remova o código de teste em tst e insira o seu. O seu código de teste
deve ser implementado em um arquivo de nome tst-simp.cpp. O executável deve se chamar
tst-simp e ser gerado no diretório bin. Modifique o makefile em tst para gerar o arquivo
tst-simp.

O programa tst-simp deve ser executado da seguinte forma:
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tst-simp malhaentrada.off num malhasaida.off

onde malhaentrada.off é o nome do arquivo que contém a malha de entrada, num é o parâmetro
N que determina o quanto a malha de entrada será simplificada e malhasaida.off é o nome
do arquivo que contém a malha de sáıda. Finalmente, modifique os scripts compile.sh,
cleanup.sh e run.sh para que eles compilem, limpem e executem o código de sua tarefa.
Observe que a biblioteca Open Mesh não estará na estrutura de diretórios do seu código, mas
isso não importa, pois ela não deve ser submetida pelo SIGAA e eu testarei o seu código com a
minha cópia.

Submissão

Quando você finalizar a tarefa, gere um arquivo ZIP com o conteúdo dos diretórios simp e tst

apenas e com os scripts compile.sh, cleanup.sh e run.sh que você modificou. Lembre-se
de nomear o arquivo ZIP com o seu número de matŕıcula. Finalmente, envie este arquivo ZIP

através do SIGAA. Atente-se ao prazo estabelecido na página da disciplina para a entrega desta
tarefa.
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