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Abstract. This paper describes the design of GeoPrO: a distributed programming environment

for geometric visualization. We present an overview of its classes that allow for easy extensibility
and portability. Due to a client-server architecture, comprised of a kernel, with multiple contexts,
applications and visualizers, GeoPrO supports distributed execution over a heterogeneous network.
Visualizers are currently available for the planar and the spheric models of the oriented projective geometry, running on SGI workstations, while another is being implemented in Java for multiplatform support.

1 Introduc~ao

GeoPrO e um ambiente de software para implementac~ao de algoritmos geometricos. O ambiente
GeoPrO foi projetado como uma ferramenta de auxlio ao estudo, desenvolvimento e depurac~ao de aplicac~oes na area de geometria computacional. Alem
disso, o ambiente foi estruturado de modo a permitir
a sua utilizac~ao em projetos de outras areas que realizam algum tipo de computac~ao geometrica e onde
podem ser de grande valia recursos de visualizac~ao
geometrica (p.ex., programac~ao linear, robotica, GIS,
etc.).
A arquitetura aberta do ambiente e o primeiro
passo no sentido de permitir sua evoluc~ao atraves de
contribuic~oes dos proprios usuarios do sistema. Para
isso, ser~ao criados mecanismos de comunicac~ao via
Internet de modo a permitir uma maior interac~ao entre estes usuarios, incluindo um repositorio (acessvel
via www) para tais contribuic~oes e para distribuic~ao
de novas vers~oes do GeoPrO.

LEDA [7]. E uma biblioteca de tipos de dados

e algoritmos implementada segundo uma abordagem
orientada a objetos atraves de um conjunto de classes
C++. Uma pequena parte da biblioteca e dedicada
a geometria computacional, com algoritmos para resoluc~ao de problemas geometricos no plano euclidiano. LEDA esta disponvel para as mais diversas plataformas sendo considerada um modelo para o desenvolvimento de bibliotecas de software.

GeoSheet [6]. E uma ferramenta para visualizaca~o
de algoritmos geometricos em ambientes distribudos.
GeoSheet prov^e visualizac~ao interativa de programas
para depurac~ao atraves de uma interface para entrada e sada de objetos geometricos baseada no programa X g. Uma aplicac~ao pode utilizar diversas
\planilhas" para realizar a visualizac~ao remota de
objetos geometricos. A implementaca~o foi realizada
em C++.

XYZ GeoBench [9, 10]. Foi projetado como um

ambiente de programac~ao geometrica, provendo fer-

2 Trabalhos relacionados
ramentas para criac~ao, edic~ao, e manipulac~ao de obgeometricos. A ^enfase e na robustez de impleGeoLab [5, 1]. Foi desenvolvido como um ambi- jetos
menta
c~ao de algoritmos fundamentais. E composto
ente de programac~ao para implementac~ao, teste e
animac~ao de algoritmos geometricos. GeoLab utiliza bibliotecas compartilhadas de algoritmos e uma
abordagem incremental para a composic~ao de novos
tipos de objetos geometricos e modulos funcionais
externos acessados via ligac~ao din^amica. Foi escrito
em C++ e roda sobre a plataforma SunOS/XView.

 Pesquisa desenvolvida com suporte nanceiro parcial de:
Capes, CNPq, ProTeM-CC | projeto geotec, e Fapesp.

de uma interface gra ca e uma biblioteca de algoritmos, sendo implementado em Object Pascal para
Macintosh.

GeomView [8]. E uma interface para visualizac~ao

e manipulaca~o de objetos geometricos, podendo ser
utilizado como um visualizador para objetos estaticos
ou para objetos dinamicamente produzidos por outros programas. GeomView roda sobre estac~oes IRIS
Anais do IX SIBGRAPI (1996) 71{78
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Silicon Graphics e estac~oes NeXT.

3 Por que um ambiente de visualizac~ao geometrica?



Extensibilidade. O ambiente foi concebido para
ser estendido de acordo com as necessidades do
usuario. A ideia e prover um conjunto mnimo
de ferramentas para que o usuario-programador
derive soluc~oes de visualizac~ao e de entrada de
dados cada vez mais so sticadas.

Tradicionalmente, algoritmos geometricos manipulam objetos dotados de descric~oes e funcionalidades geometricas. Por exemplo, um objeto que representa uma subdivis~ao planar pode ter associado 4 A estrutura basica do ambiente GeoPrO
a ele, alem de sua descric~ao geometrica (vertices, fa- Em um alto nvel de abstrac~ao, o ambiente consiste
ces e arestas), metodos que implementam funciona- de tr^es partes basicas: o nucleo do GeoPrO, os vilidades como a localizac~ao de pontos, percursos, etc. sualizadores geometricos e as aplicac~oes do usuario.
Por outro lado, e raro encontrarmos metodos Uma aplicac~ao pode ser a implementac~ao de um alpara visualizac~ao ou entrada destes objetos atraves goritmo geometrico ou um modulo de um sistema
de uma interface gra ca. A implementac~ao ad-hoc maior para o qual se deseje algum tipo de visuadessas funcionalidades e normalmente tediosa e es- lizac~ao geometrica (veja gura 1).
pec ca para cada plataforma, o que obriga o implementador a desviar sua atenc~ao para detalhes relacionados ao dispositivo gra co, a de nic~ao de uma interface com o usuario, etc.
A utilizac~ao de programas dedicados a visualizac~ao geometrica [1, 10, 8] tambem apresenta uma
serie de limitac~oes, como a di culdade de integrac~ao
entre a aplicaca~o do usuario e o programa de visualizac~ao. Alem disso, estes programas normalmente
est~ao disponveis para apenas uma plataforma e/ou
linguagem de programac~ao e os recursos de visuaFigura 1: Componentes do ambiente GeoPrO
lizac~ao e entrada de objetos n~ao s~ao facilmente estendveis para incorporar caractersticas que atenQuando uma aplicaca~o deseja usar as facilidades
dam as necessidades espec cas das aplicac~oes.
do
ambiente,
ela conecta-se ao nucleo do GeoPrO,
O ambiente GeoPrO foi desenvolvido como um
tornando-se
um
novo cliente. Ent~ao, esta aplicac~ao
ambiente aberto tendo como meta os seguintes repassa
a
ter
a

disposi
c~ao uma serie de recursos para
quisitos:
realizar a visualizac~ao de objetos geometricos ou
 Facilidade de integrac~ao entre as aplicac~
oes e para obter entradas de dados espec cas do usuario.
o ambiente. A utilizac~ao de uma abordagem Atraves desses recursos, o algoritmo pode enviar recliente-servidor, possibilita que, em um ambi- quisic~oes para um conjunto de visualizadores que s~ao
ente de rede1 , qualquer aplicac~ao possa facil- responsaveis pelo desenho dos objetos e por oferecer
mente utilizar os recursos de visualizac~ao do uma interface gra ca amigavel para que o usuario
possa manipula-los ou atender a um pedido de enGeoPrO.
trada de dados. O usuario pode optar por usar
a includo no ambiente GeoPrO ou
 Reaproveitamento de codigo. Isto e conseguido um visualizador j
por
implementar
um
novo visualizador especialmente
atraves de uma metodologia, baseada no paradigma da programac~ao orientada a objetos, de projetado para a sua aplicac~ao. Detalhes sobre o funintegrac~ao entre classes geometricas existentes e cionamento das diversas partes do ambiente e a integrac~ao entre elas ser~ao vistos em seco~es adiante.
o ambiente GeoPrO, descrita na sec~ao 4.3.2.
Aplicacao

Visualizador

Aplicacao

Nucleo GeoPrO

Visualizador

Usuario

Aplicacao

Visualizador

Aplicacao



1

Abstraca~o de dados. A interac~ao entre os objetos da aplicac~ao e o ambiente e feita atraves da
utilizac~ao de um protocolo de descric~ao geometrica (descrito na sec~ao 4.1) que deixa transparente ao programador detalhes n~ao relacionados
ao algoritmo em quest~ao.
A vers~ao atual do ambiente e baseada no protocolo

TCP/IP.
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Operac~ao em rede GeoPrO foi projetado para

trabalhar e cientemente em um ambiente de rede. O
formato de transmiss~ao dos comandos das aplicaco~es
para o nucleo e deste para os visualizadores e de nido
de modo a ser independente da plataforma de hardware. Assim, o nucleo, as aplicac~oes e os visualizadores podem estar rodando distribudos em maquinas
de uma rede heterog^enea. Por exemplo, o usuario
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pode rodar os seus algoritmos em uma maquina paralela e ver o resultado geometrico ser mostrado em
um visualizador rodando em uma estac~ao Silicon
Graphics, com o nucleo sendo executado em uma terceira plataforma.
As sec~oes seguintes abordam a estrutura basica
do ambiente GeoPrO.

GPO_NetPoints()

NetLines

GPO_NetLines()

GPO_RC add(const GPO_Coord& coord)

NetSingle

NetPolygonalLine

NetPolygon

NetSegments
NetObj

4.1 Objetos geometricos primitivos

Existe uma grande gama de algoritmos geometricos
para o plano que lidam com objetos razoavelmente
complexos como triangularizac~oes, diagramas de Voronoi, arvores espalhadas, etc. Contudo, estes objetos podem, em geral, ser construdos a partir de um
pequeno numero de objetos geometricos primitivos.
GeoPrO prev^e um conjunto basico de objetos
geometricos, e todas as operac~oes de desenho e de
entrada de dados s~ao feitas atraves desse conjunto
de objetos. Desse modo, qualquer objeto descrito em
termos desses objetos primitivos pode interagir com
o ambiente. Assim, o usuario e encorajado a escrever
as suas proprias bibliotecas de objetos mais complexos, descrevendo-os a partir dos objetos basicos do
GeoPrO.
Os objetos primitivos s~ao:

NetPoints
GPO_NetSingle()

GPO_NetPolygonLine()

GPO_NetPolygon()

GPO_NetSegments()

NetDouble
NetCircles

GPO_NetObj()

GPO_NetCircles()

GPO_NetDouble()
GPO_RC add(const GPO_CoupleOfCoord& coords)

NetGroup

GPO_NetGroup()
GPO_RC add(const GPO_NetObj& obj)

classe concreta
classe abstrata
metodo ordinario
metodo puramente virtual

Figura 2: Hierarquia dos objetos geometricos primitivos

NetDouble: classe abstrata que representa os
objetos descritos por uma sequ^encia de pares
de vertices, ou seja, NetSegments e NetCircles.
Cada par de vertices e representado por uma
inst^ancia da classe CoupleOfCoords, ou seja, um
par de coordenadas homog^eneas com sinal.
 pontos - uma lista de um ou mais pontos,
 NetGroup: representa a entidade de agrupamento de objetos. Uma inst^ancia dessa classe
 linhas - uma lista de uma ou mais retas,
descreve uma sequ^encia de inst^ancias da superclasse NetObj ou de suas classes derivadas.
 segmentos - uma lista de um ou mais pares de
vertices interpretados como segmentos de retas,
Esse conjunto de objetos basicos de ne o que
chamaremos
de protocolo de descric~ao geometrica
 crculos - uma lista de um ou mais pares de
(
PDG
)
e
toda
descric~ao geometrica dentro do amvertices interpretados como centro e ponto na
biente
GeoPrO
e feita atraves deste protocolo.
borda de um crculo,
O modelo geometrico utilizado e a geometria
 linha poligonal - uma seq
u^encia de vertices des- projetiva orientada [11] atraves da descrica~o dos obcrevendo uma linha poligonal (possivelmente jetos geometricos primitivos por coordenadas homog^eneas com sinal.
aberta),
Como em [3] descrevemos uma biblioteca de pri polgono - uma seq
u^encia de vertices descre- mitivas geometricas para a geometria projetiva orivendo um polgono.
entada que serve de base para a implementac~ao de
algoritmos geometricos com robustez garantida, omiEsses objetos basicos s~ao hierarquizados da forma tiremos detalhes desta biblioteca aqui. Ressaltamos,
descrita na gura 2. Maiores detalhes sobre a imple- porem, que ela e um elo importante na integrac~ao
mentac~ao desses objetos podem ser obtidos em [4]. consistente e harmoniosa entre geometria projetiva
A partir da superclasse NetObj, s~ao derivadas orientada, perturbac~ao simbolica para tratamento de
tr^es subclasses:
casos degenerados e aritmetica exata. Referenciamos o leitor interessado ao trabalho [3] publicado
 NetSingle: classe abstrata que representa os objetos descritos por uma sequ^encia de vertices, nos anais deste Simposio em 95.
ou seja, NetPoints, NetLines, NetPolygonalLine
e NetPolygon. Cada vertice e representado por 4.2 O Nucleo do GeoPrO
uma inst^ancia da classe Coord, ou seja, uma co- Uma aplicac~ao do usuario pode enviar comandos
ordenada homog^enea com sinal.
para os visualizadores, que podem ser ac~oes ou re
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quisic~oes. As primeiras determinam mudancas nos
objetos mostrados e as ultimas representam pedidos
de novos objetos.
O nucleo do GeoPrO pode ser visto como uma
interface entre a aplicac~ao do usuario e os visualizadores. O principal objetivo do nucleo e rotear os comandos da aplicac~ao para os visualizadores. Alem
disso, ele tambem e responsavel por manter toda informac~ao sobre o conjunto de objetos geometricos ja
criados (e n~ao removidos) pelas aplicac~oes. Esses objetos s~ao agrupados de maneira disjunta em contextos. Cada aplicac~ao esta associada a um unico contexto do nucleo, que compreende o escopo dos objetos \visveis" para aquela aplicac~ao. Um visualizador tambem tem o seu escopo restrito a um unico
contexto.
A ideia de multiplos contextos e permitir que diversos grupos de aplicac~oes e visualizadores compartilhem os recursos de um unico nucleo sem que haja
nenhum tipo de interfer^encia entre eles. Para isso,
basta que estes grupos se associem a diferentes contextos. O suporte a multiplos contextos e discutido
na sec~ao 5.

4.3 Aplicaco~es do usuario

Uma vez conectadas ao nucleo do GeoPrO, as aplicac~oes do usuario est~ao habilitadas a inserir objetos geometricos nos contextos do nucleo para que sejam mostrados pelos visualizadores ativos ou remover objetos destes contextos para que sejam apagados dos visualizadores. Finalmente, as aplicac~oes podem requisitar alguma entrada espec ca ao usuario
que pode escolher o visualizador mais conveniente
para prover os objetos requisitados.

4.3.1 A classe Application

Nesta sec~ao, apresentamos a interface entre a aplicac~ao e o nucleo no nvel da linguagem de programaca~o.
Essa interface esta disponvel para a linguagem C++
e, em breve, estara disponvel para as linguagens
Modula-3 e Java.
O objetivo desta sec~ao e apresentar a interface
publica da classe Application (veja gura 3). Detalhes sobre a implementac~ao desta classe podem ser
vistos em [4].

4.2.1 O funcionamento do nucleo

Esta sec~ao apresenta uma vis~ao geral do modo de
funcionamento do nucleo. Detalhes sobre a implementac~ao das classes que comp~oem o nucleo podem
ser obtidos em [4].
Internamente, o nucleo do GeoPrO pode ser
visto como uma maquina de estados que responde
a eventos de oito tipos distintos.
Os eventos gerados pelas aplicac~oes s~ao:


Cadastramento de aplicaco~es



Inserc~ao de objetos geometricos



Remoc~ao de objetos geometricos



Requisica~o de objetos geometricos



Descadastramento de aplicac~oes

Os eventos gerados pelos visualizadores s~ao:


Cadastramento de visualizadores



Resposta a requisic~ao de objetos geometricos



Descadastramento de visualizadores

Por limitac~ao de espaco, omitimos aqui maiores
detalhes sobre o funcionamento do nucleo, mas estes
podem ser encontrados em [4].
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

GPO_Application(const string& name, const string& context, const string& address)
GPO_RC init()
GPO_RC done()

Application

GPO_ObjId insert(GPO_Obj& obj)
GPO_RC remove(GPO_ObjId id)
GPO_ObjId get(GPO_Obj& obj, string reqMsg)
GPO_RC request(GPO_Obj& obj, string reqMsg, GPO_RequestCallback callback)
GPO_EnumError getError()
string getErrorMsg(GPO_EnumError errno)

GPO_Obj()

VisualObj

GPO_ObjId getId()

classes concretas
classes abstratas

GPO_NetObj* netObj write()
void read(const GPO_NetObj& netObj)

métodos ordinários
metodos puramente virtuais

Figura 3: As interfaces publicas das classes Application e VisualObj
A interface entre uma aplicac~ao e o ambiente
GeoPrO e feita atraves da classe Application. Uma
inst^ancia dessa classe representa uma aplicac~ao e esta
sempre relacionada a um determinado contexto de
um nucleo.
A classe Application utiliza a classe generica VisualObj, que representa a entidade de integrac~ao entre os objetos geometricos da aplicaca~o e o ambiente
GeoPrO. Qualquer inst^ancia de uma subclasse da
classe VisualObj podera, por alomor smo, representar um objeto no ambiente GeoPrO. A classe VisualObj e a metodologia de integraca~o entre os objetos da aplicac~ao e o ambiente s~ao descritas na sec~ao
4.3.2.

75

Um Ambiente Distribudo de Visualizaca~o

Ao criar uma inst^ancia da classe Application o
usuario de ne o nucleo e o contexto ao qual ele deseja
se conectar. A de nic~ao do nucleo e feita atraves do
endereco Internet de uma maquina onde o nucleo do
GeoPrO esta rodando. Se este par^ametro for omitido, e assumido que o nucleo e local. O contexto
tambem pode ser omitido e neste caso e assumido
um contexto especial denominado \default". Usando
a interface C++, a criac~ao de uma inst^ancia e feita
atraves da utilizac~ao do seguinte construtor:
GPO Application(const string& name,
const string& context = default context,
const string& address = default kernel address)

Uma vez criada a inst^ancia da classe, a aplicac~ao
deve contectar-se ao nucleo atraves do metodo init.
Quando este metodo e evocado, a aplicac~ao registrase como um novo cliente junto ao nucleo do GeoPrO,
podendo ent~ao usar os recursos do ambiente. Atraves
da interface C++, essa iniciac~ao e feita utilizando-se
o seguinte metodo da classe Application:
GPO RC init()

Para nalizar as suas operac~oes com o nucleo
do GeoPrO, a aplicac~ao utiliza o metodo done, disponvel na classe Application. Na interface C++ temos:
GPO RC done()

Para inserir um objeto no contexto corrente do
nucleo, a aplicac~ao deve utilizar o metodo insert.
Quando um objeto e adicionado a um contexto do
nucleo, todos os visualizadores registrados aquele
contexto receber~ao o novo objeto. Esse novo objeto, que agora faz parte de um contexto do nucleo,
passa a ser persistente, recebendo um identi cador
(id) que servira para identi ca-lo univocamente perante o nucleo, as aplicac~oes e os visualizadores. Em
C++ temos:
GPO ObjId insert(GPO VisualObj& obj)

Para remover um objeto do nucleo, e consequentemente de todos os visualizadores, basta utilizar o
metodo remove, passando como argumento o id do
objeto a ser removido do contexto corrente do nucleo.
Na interface C++ temos:
GPO RC remove(GPO ObjId id)

Quando uma aplicac~ao deseja receber um objeto como entrada, ela pode enviar dois tipos de requisic~ao para o nucleo: sncrona ou assncrona. Na

primeira, a aplicac~ao cara bloqueada ate que a entrada desejada seja provida por algum visualizador
conectado ao nucleo. Na segunda, a aplicac~ao n~ao
cara bloqueada e recebera o objeto requisitado de
forma assncrona atraves da evocac~ao de uma callback. Na interface C++, estes servicos est~ao disponveis atraves dos seguintes metodos:
GPO ObjId get(GPO VisualObj& obj,
const string reqMsg)
GPO RC request(GPO VisualObj& obj,
const string reqMsg,
GPO RequestCallback callback)

Onde o tipo GPO RequestCallback e de nido
como:
typedef
void (GPO

RequestCallback)(GPO VisualObj& obj)

A veri cac~ao de erro e feita atraves dos metodos
getError e getErrorMsg. O primeiro contem sempre um codigo de erro referente a ultima chamada a
interface da classe Application. O segundo retorna
uma mensagem descritiva para um determinado erro.
Na interface C++, estes servicos est~ao disponveis
atraves dos seguintes metodos:
GPO EnumError getError()
string getErrorMsg(GPO EnumError errno)

4.3.2 Visualizac~ao de algoritmos usando
GeoPrO

Esta sec~ao tem por objetivo descrever a metodologia
de utilizac~ao do ambiente GeoPrO para visualizac~ao
e requisic~ao de objetos geometricos.
Uma classe geometrica representa um espec co
objeto geometrico dotado de um conjunto de estruturas de dados e funcionalidades que s~ao utilizadas na construca~o de algoritmos geometricos. Uma
classe geometrica visual e uma extens~ao de uma
classe geometrica que contem uma componente funcional responsavel pela integrac~ao entre esta classe
geometrica e o ambiente GeoPrO.
Uma classe geometrica visual e construda por
derivac~ao multipla a partir de uma classe geometrica
e da classe generica VisualObj, conforme ilustra a
gura 4. A classe resultante herda todas caractersticas geometricas da classe original alem da especi cac~ao funcional dos dois metodos de visualizac~ao
oriundos da superclasse VisualObj: read e write. Em
ultima analise, a implementac~ao destes metodos segundo o protocolo de descric~ao geometrica (PDG)
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

76

P. J. de Rezende e C. N. Gon

(descrito na sec~ao 4.1) constitui o trabalho de integrac~ao entre uma classe geometrica qualquer e o ambiente GeoPrO.
Maiores detalhes sobre a implementac~ao dos metodos de visualizac~ao s~ao encontrados em [4].
construtor

Classe Geometrica

...

Classe Generica
Visual

GPO_VisualObj()
GPO_ObjId getId()
GPO_NetObj& write()
void read(const GPO_NetObj& netObj)

Classe
Geometrica Visual

construtor
GPO_NetObj& write()
void read(const GPO_NetObj& netObj)

GeoPrO), ele pode implementar um novo especialmente projetado para a sua aplicac~ao. Tal implementac~ao e facilitada se for feita atraves da derivac~ao de
um novo visualizador a partir de um pre-existente,
segundo uma abordagem de programac~ao orientada
a objetos.
A interface entre um visualizador e o nucleo e
feita atraves da classe Visualizer. Todos os visualizadores do ambiente GeoPrO s~ao inst^ancias de subclasses da classe Visualizer. Veja gura 5. A metodologia de implementac~ao de novos visualizadores
para o ambiente atraves da classe Visualizer e apresentada em [4]. Essa interface esta disponvel para a
linguagem C++ e, em breve, estara disponvel para
a linguagens Modula-3 e Java.
GPO_Visualizer(const string& name, const string& context, const string& address)

classe concreta

GPO_RC init()
void done()

classe abstrata

GPO_NetObjSet& getObjSet()

metodo ordinario
metodo puramente virtual

GPO_ReqSet& getReqSet()

Visualizer

GPO_EnumVisError getError()
string getErrorMsg(GPO_EnumVisError errno)
GPO_RC respondRequest(GPO_ReqId reqId, GPO_NetObj& netObj)

Figura 4: Construc~ao de uma classe geometrica visual

void insertObject(GPO_NetObj& netObj, GPO_ObjId id)
void removeObject(GPO_NetObj& netObj, GPO_ObjId id)
void insertRequest(const string& applName, const string& reqMsg, GPO_ReqId reqId)
void removeRequest(GPO_ReqId reqId)

classes concretas

4.3.3 A biblioteca Visual-LEDA

Como exemplo da utilizac~ao do ambiente GeoPrO,
realizamos a implementac~ao da biblioteca VisualLEDA, uma extens~ao da colec~ao de tipos de dados
e algoritmos geometricos disponveis na biblioteca
LEDA para que possam ser visualizados atraves do
ambiente GeoPrO.
Essa extens~ao foi realizada segundo a metodologia de integraca~o descrita na sec~ao 4.3.2, mostrando
a sua e ci^encia na integrac~ao entre algoritmos e objetos geometricos existentes e o ambiente GeoPrO.
Utilizando os tipos estendidos, diversos algoritmos
geometricos, disponveis na biblioteca LEDA, foram
facilmente integrados ao ambiente.

classes abstratas
metodos ordinarios

NetReqSet

NetObjSet

metodos puramente virtuais

GPO_NetObjSet()

GPO_NetObjSet()

GPO_NetObj& get(GPO_ObjId id)

GPO_NetObj get(GPO_ReqId reqId,
const string& applName, const string& reqMsg)

Figura 5: A classe Visualizer

4.4.1 Visualizadores implementados

O modelo esferico do plano projetivo orientado T2
[11, 2], facilita a visualizac~ao da sua topologia e de
suas propriedades geometricas, principalmente em
relac~ao aos pontos no in nito. Alem disso, e uma
ferramenta visual para auxiliar na interpretac~ao de
problemas e na derivac~ao de algoritmos.

4.4 Visualizadores geometricos

Os visualizadores geometricos prev^eem um modo facil
de permitir a interac~ao entre os usuarios e as aplicac~oes. Um visualizador e um processo que, uma vez
conectado ao nucleo, e capaz de desenhar os objetos
geometricos primitivos de acordo com um espec co
modelo geometrico. Ele tambem prov^e uma interface
gra ca para entrada de objetos como resposta a requisic~oes dos algoritmos (ou seja, das aplicac~oes clientes conectadas ao nucleo). De maneira analoga as
aplicac~oes, um visualizador esta sempre associado a
um unico contexto do nucleo.
Em adic~ao a alguns visualizadores que o usuario
tem a disposic~ao (ja implementados no ambiente
Anais do IX SIBGRAPI, outubro de 1996

Figura 6: Visualizadores para o ambiente GeoPrO
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Um visualizador para este modelo foi implementado, possuindo uma interface gra ca que permite a
visualizac~ao dos objetos basicos tratados pelos algoritmos geometricos conectados ao nucleo do ambiente GeoPrO. A implementac~ao foi realizada sobre
a plataforma IRIS Silicon Graphics, podendo ser portada para qualquer plataforma que suporte OpenGL
e X Window.
Alem do visualizador esferico, dois visualizadores planares foram implementados, um sobre X e outro sobre Motif+OpenGL (veja gura 6). Maiores
detalhes sobre estes visualizadores podem ser encontrados em [4].
Finalmente, esta em andamento o desenvolvimento de um visualizador planar em Java que permitira a visualizac~ao de algoritmos via Web, o que devera ser de grande valia para a comunidade cient ca
na divulgac~ao de trabalhos relacionados ao desenvolvimento de algoritmos geometricos.

5 Caractersticas de projeto do GeoPrO
Suporte a execuc~ao distribuda

O ambiente GeoPrO suporta multiplas aplicac~oes
e multiplos visualizadores executando simultaneamente em maquinas (homog^eneas ou heterog^eneas)
distribudas. Esse tipo de operac~ao sera referenciado
como execuc~ao distribuda.
O suporte a execuc~ao distribuda tem como requisito basico a soluc~ao do seguinte problema: como
as aplicac~oes e os visualizadores identi cam o nucleo
ao qual desejam conectar-se?
Como a comunicac~ao entre os processos e baseada no protocolo TCP/IP, a soluc~ao adotada foi a
padronizac~ao de duas portas TCP/IP Internet, uma
para requisic~ao de conex~ao de aplicac~oes e outra de
visualizadores. Deste modo, um cliente (aplicac~ao
ou visualizador) identi ca o nucleo ao qual ira se conectar apenas especi cando o endereco da maquina
onde este esta sendo executado. Este esquema limita
a execuc~ao de no maximo um nucleo por maquina,
o que n~ao e restritivo devido ao suporte a multiplos
contextos, descrito na sec~ao 5.
As classes que implementam o suporte de comunicac~ao a execuc~ao distribuda est~ao implementadas
na biblioteca GeoPrO IPC, descrita em [4].

Persist^encia dos objetos de visualizac~ao

Quando um objeto e inserido em um contexto do
nucleo ele se torna persistente, recebendo um identi cador unico em relac~ao a todos os objetos de todos os contextos do nucleo. Esta unicidade permitira a realizac~ao de uni~oes de contextos sem con itos
de identi cadores.

A criac~ao de um objeto persistente pode ocorrer por meio de dois eventos distintos:
 a inserc~
ao de um objeto em um contexto do
nucleo feita por uma aplicac~ao, ou,
 a resposta de um visualizador a uma requisic~ao
de entrada objeto feita por alguma aplicac~ao.
Um objeto persistente esta somente associado ao
contexto ao qual ele foi adicionado e n~ao a aplicac~ao
que realizou a inserc~ao ou ao visualizador que respondeu a uma requisic~ao.
Mesmo que o programa (aplicac~ao ou visualizador) que gerou o evento que inseriu o objeto no
nucleo termine, este permanecera no ambiente, sendo
apresentado nos visualizadores e disponvel para servir de matriz para objetos enviados em resposta a
pedidos de entrada feitos pelas aplicac~oes. Este objeto existira ate que alguma aplicac~ao o remova do
contexto do nucleo ou ate um eventual encerramento
das operac~oes do nucleo.
Uma extens~ao natural das funcionalidades do
nucleo GeoPrO sera a capacidade de armazenamento
e recuperac~ao dos contextos em uma base de dados.
Isso expandira a capacidade de armazenamento de
informac~ao do nucleo e permitira que a exist^encia dos
contextos n~ao que restrita ao perodo de execuca~o
do nucleo.
Persist^encia de objetos e um requerimento fundamental para que, em um ambiente de programac~ao
distribuda, as diversas aplicac~oes possam compartilhar resultados.

Suporte a multiplos contextos

Um contexto no nucleo tem associado a ele um grupo
de aplicac~oes, um grupo de visualizadores, um conjunto de objetos geometricos e um conjunto de requisic~oes de objetos. Cada aplicac~ao, visualizador,
objeto ou requisic~ao esta associada a um unico contexto. O suporte a multiplos contextos permite que
diversos grupos de aplicac~oes e visualizadores estejam associados a contextos distintos, manipulando
somente conjuntos de objetos e requisic~oes disponveis
no contexto a que est~ao associados.
Multiplos contextos s~ao uma caracterstica fundamental no GeoPrO para permitir que diversos
usuarios compartilhem os recursos do ambiente de
maneira independente.

Extensibilidade e escalabilidade

A abordagem orientada a objetos utilizada no projeto dos componentes do GeoPrO, a arquitetura multi-plataforma e o suporte a execuc~ao distribuda permitem que o ambiente seja estendido de acordo com
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as necessidades do usuario. Objetos cada vez mais que este derive soluc~oes de visualizac~ao e entrada de
complexos e visualizadores dotados de novos e so s- dados cada vez mais so sticadas.
ticados recursos de visualizac~ao e entrada de dados
podem ser facilmente integrados ao ambiente.
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