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Este trabalho descreve um servidor que suporta visualização interativa na Internet por meio de
applets Java que interfaceiam com o Visualization Toolkit. Como parte da revisão bibliográfica, são
discutidas algumas abordagens para fornecer recursos de visualização na WWW explorando as
tecnologias disponíveis para programação de aplicações baseadas na Web. Esse .estudo foi
fundamental para o desenvolvimento do servidor, denominado Vis Web, que oferece um arcabouço
genérico para disponibilizar recursos de visualização de alta qualidade na WWW. O VisWeb é
composto por três módulos para visualização volumétrica: um módulo de extração de superfícies,
um módulo para rendering volumétrico direto e um módulo de visualização de campos vetoriais.
Cada módulo é uma applet que implementa uma técnica de visualização, e permite a definição
interativa e o controle local de parâmetros da visualização, além de oferecer recursos para a
manipulação direta dos modelos gerados. Para garantir às applets o acesso a recursos locais foram
estudados os mecanismos de segurança de Java. Também são discutidos alguns trabalhos descritos
na literatura que oferecem recursos de visualização na Web, destacando as vantagens e limitações
do Vis Web em relação a esses trabalhos.

xii

Abstract
,

This work describes the development and implementation of a visualization server that supports
interactive data visualization at the Internet. It is based on Java applets that interface with the
Visualization Toolkit. Available technologies for programming Web-based applications that may be
exploited to provide visualization functionality over the WWW are reviewed. The system
developed, called VisWeb, offers a general framework for providing high quality volume
visualization resources. It consists of three modules: a surface extraction module, a direct volume
rendering module, and a glyph-based vector visualization module. Each of these is an applet that
implements a visualization technique, and allows users to interactively define visualization
parameters and to directly manipulate the models created. Because the applets must access local
(client-based) resources, a study of security mechanisms in Java has also been conducted. Finally, a
survey of related work on Web-based visualization is presented, and the advantages and limitations
of Vis Web in relation to such work are discussed.

1.1. Considerações iniciais
O aumento do poder computacional e o desenvolvimento de técnicas mais avançadas de simulação
criaram uma demanda de várias áreas de pesquisa por ferramentas gráficas e de auxílio
computacional capazes de apoiar o processo de interpretação das informações geradas. A tradução
de dados e informações para um formato gráfico é denominada Visualização. Muitas áreas de
atuação humana que envolvem computação têm sido beneficiadas com a produção de visualizações,
particularmente a área científica. A aplicação de técnicas gráficas para ampliar a capacidade de
interpretação de dados científicos é denominada Visualização Científica (ViSC — Visualization in
Scientific Computing).
Com o avanço dessa área, o profissional de computação precisará familiarizar-se com os principais
conceitos que permitirão sua atuação junto aos demais profissionais que possam fUzer uso das
técnicas disponíveis em visualização. A característica multidisciplinar do assunto impõe um desafio
para o seu aprendizado, mas ao mesmo tempo, toma-o particularmente interessante. A tendência é
que ferramentas de visualização de dados passem a exercer um impacto real na vida diária das
pessoas, particularmente as que atuam em pesquisa científica, engenharia, medicina e educação.
Assim como a Visualização, a World Wide Web (WWW), ou simplesmente Web, também
experimentou uma evolução considerável nos últimos anos, tendo revolucionado a maneira como as
pessoas acessam informações. As informações agora podem ser continuamente atualizadas,
garantindo o acesso a dados atualizados em tempo de consulta. Desse modo, a Web oferece uma
nova mídia para a Visualização, permitindo a colaboração e interação entre pesquisadores situados
em diferentes locais. Apesar do seu enorme potencial, essa mídia ainda não tem sido muito
explorada, pois existem vários problemas práticos associados à disponibilização de recursos de
visualização para acesso remoto através da Web.
O Grupo de Computação Gráfica e Processamento de Imagens (CG & PI) do ICMC vem
trabalhando na área de Visualização e, nesse contexto, tem estabelecido colaborações com
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diferentes grupos de usuários que precisam de recursos de visualização. A proposta deste trabalho
foi investigar a possibilidade de disponibilização de um servidor de visualização na Web voltado
especificamente a um grupo de usuários com os quais o grupo tem interagido.

1.2. Motivação
Certamente a Visualização como disciplina é anterior à Web, mas o que esta última acrescenta é a
possibilidade de pessoas em diferentes locais compartilharem informações de maneira rápida e
eficiente. A colaboração e interação entre pesquisadores é um aspecto essencial da Visualização, e
mais importante do que compartilhar imagens ou animações pré-gravadas é a possibilidade de
interagir com as visualizações e modificá-las, se necessário. Entretanto, existem várias limitações
que dificultam a colaboração entre pesquisadores trabalhando em diferentes locais.
Primeiramente, o conjunto de dados a ser visualizado, que pode ser bastante volumoso, precisa ser
copiado ou enviado. Adicionalmente, o software de visualização deve estar disponível em todos os
locais, o que pode ser impossível dependendo do hardware e dos recursos disponíveis. Pode ser que
nem todos os colaboradores tenham a capacidade de memória e de processamento necessário para
gerar as visualizações. Esse é um cenário denominado visualização no cliente (client side
visualization), uma vez que todos os passos da visualização são executados nos locais de
colaboração (os clientes). A outra opção seria gerar a visualização em um único local (o servidor) e
disponibilizar as imagens (ou animações) resultantes para os demais (os clientes). Entretanto, essa
solução implica em uma perda significativa da capacidade de interação, pois os colaboradores nos
demais locais têm pouco controle sobre as imagens e animações geradas. Como a Web é,
basicamente, um sistema cliente-servidor ran96], sua tecnologia permite a execução de
visualizações combinadas no cliente e no servidor, garantindo as vantagens de ambas as
abordagens.
Uma atração óbvia da Web é que os dados podem ser exibidos na forma gráfica: imagens, por
exemplo, estão presentes na Web desde o seu começo. De fato, a comunidade científica tem sido
rápida para explorar o potencial da Web para divulgação e apresentação de seus resultados. Os
grupos de pesquisa agora são capazes de apresentar seus trabalhos como documentos multimídia,
com imagens e animações dos resultados. Entretanto, essas imagens e animações são passivas, ou
seja, a visualização é criada pelo editor e o observador meramente olha as figuras como se folheasse
diretamente um livro, sendo que a Web oferece muito mais possibilidades. Há espaço para
participação ativa do observador na maneira que o dado é visualizado, tornando assim a
2
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visualização na Web uma ferramenta de análise, e não apenas uma mera ferramenta para
apresentação de resultados.

1.3. Objetivos
O Grupo de CG & PI do ICMC vem trabalhando no estudo, implementação e melhoria de técnicas
de visualização no contexto do projeto PowerVis [Min97]. Esse projeto visa a criação e
implementação de técnicas multimodais de visualização para facilitar o uso das técnicas de
mapeamento gráfico por usuários em potencial. Nesse contexto, colaborações estão em andamento
com diferentes grupos de pesquisa que são usuários de visualização e que fornecem os dados
utilizados para as pesquisas em desenvolvimento.
Um aspecto que está sendo investigado como parte do projeto PowerVis é a possibilidade de
disponibilização de um servidor de visualização na Web, garantindo um mecanismo rápido e
eficiente de colaboração entre os pesquisadores que geram os dados, os que geram as visualizações
e os que a utilizam posteriormente, que podem ou não ser os mesmos que geraram os dados. Este
projeto de mestrado teve como objetivo investigar as opções existentes, em termos de arquitetura e
de tecnologia, para disponibilizar uma versão desse servidor voltada especificamente para atender
as necessidades de um grupo específico de usuários Esse servidor, a princípio, seria disponibilizado
para os pesquisadores do Grupo de Visão Cibernética do IFSC, liderado pelo Prof. Luciano de
Fontoura Costa. Esse grupo já vem interagindo com o Grupo de CG & PI, sendo que já foram
identificadas algumas técnicas essenciais para a visualização dos dados gerados por eles (ver
descrição na Seção 1.4). Para implementação dessas técnicas foi utilizado o VTK - Visualization
Toolkit [Sch98], que oferece uma biblioteca de rotinas que executam funções gráficas 3D e de
visualização, e que será melhor detalhado posteriormente.
O servidor desenvolvido, denominado Vis Web, está interfaceando com o VTK para implementar as
técnicas de visualização, e oferece uma interface gráfica em Java para o usuário executar as
visualizações desejadas. Dessa forma, permite a definição interativa e o controle local de
parâmetros da visualização (por exemplo, o tipo de técnica a ser utilizada, o número de
isosuperfícies a serem geradas e o valor das mesmas, a tabela de cores a ser adotada, a taxa de
amostragem dos dados vetoriais etc.), além de recursos para a manipulação direta dos modelos
gerados nas visualizações.
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1.4. Domínio da aplicação
O grupo de Visão Cibernética do IFSC é um dos grupos de usuários de visualização que tem
interagido com o grupo de CG & PI. Eles têm trabalhado intensamente na análise da forma de
neurônios e estruturas neurais [Coe94, Coe95, Ces97], tendo gerado modelos artificiais realísticos
de estruturas neurais com o objetivo tanto de simular sistemas naturais como de investigar novas
arquiteturas e paradigmas em redes neurais artificiais. Particularmente, Coelho e Costa [Coe94,
Coe95] sintetizam estruturas neurais usando gramáticas estocásticas que operam sobre uma série de
regras de produção bem definidas, derivadas a partir de caracterizações estatísticas e fractais de
diferentes tipos de neurônios.
Uma das saídas geradas por essas gramáticas, com o objetivo específico de gerar uma representação
gráfica para propósitos de visualização, consiste em uma descrição do neurônio na forma de uma
poligonal bi ou tridimensional definida em um espaço discreto. Nesse espaço discreto, valores O ou
1 indicam a presença ou ausência do neurônio, respectivamente. Posteriormente, esses dados foram
processados pela aplicação de uma Gaussiana, com o objetivo de estudar as interações entre os
diferentes componentes dos neurônios. O resultado é um conjunto de valores escalares entre O e 1,
posicionados no espaço discreto. O campo magnético na região neuronal também pode ser
simulado, o que resulta em um conjunto de dados vetoriais, também posicionados em um espaço
discreto.
Várias visualizações foram geradas a partir desses dados, utilizando o VTK. O objetivo das
visualizações iniciais era exibir as formas dos neurônios depois da aplicação da Gaussiana, o que
poderia fornecer subsídios para uma análise quantitativa dos resultados produzidos pela gramática
de simulação. Inicialmente, os dados foram reformatados para o tipo de malha estruturada do VTK,
de forma a permitir a aplicação de técnicas convencionais de extração de superfícies e de rendering
volumétrico. Em ambos os casos foram utilizadas classes do VTK que implementam as técnicas
conhecidas como marching cubes e ray casting, respectivamente, para extração de superfícies e
rendering volumétrico direto. Assim, a partir da descrição do neurônio no espaço discreto foi
gerada uma malha regular, sendo que nos pontos introduzidos para tornar a malha regular foi
inserido um valor inválido, no caso 2 (sabe-se que valores "válidos" estão no intervalo [0,1]).
Algumas visualizações obtidas para dois conjuntos de dados escalares distintos são mostradas nas
figuras 1.1 e 1.2. A Figura 1.1 ilustra visualizações geradas por extração de superfícies, e a Figura
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1.2 ilustra visualizações obtidas por rendering volumétrico direto. O processo de geração dessas
visualizações é descrito em Minghim et ai. e em Costa et ai. [Min98, CosOO].

(a)

(b)

(c)

Figura 1.1 - Neurônios visualizados por extração de superfícies

(a)

(b)

(c)

(a) e (b) Visualizações Volumétricas do conjunto de dados da Figura 1.1
(c) Visualização volurnétrica de outro conjunto de dados
Figura 1.2 - Visualização volumétrica dos dados de neurônios

A Figura 1.3 apresenta algumas visualizações obtidas a partir dos conjuntos de dados vetoriais.
Esses são exemplos típicos, mas não excludentes, dos tipos de visualizações requeridas por esse
grupo de "clientes". Outras visualizações poderiam ser geradas, por exemplo, usando linhas de
escoamento (streamlines e variações), no caso dos dados vetoriais.
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(a)
Figura 1.3 - Visualização do campo vetorial em torno de um neurônio

O objetivo desse projeto era disponibilizar um servidor (VisWeb) que incluísse as técnicas utilizadas
para gerar esses tipos de visualizações: extração de superfícies, rendering volumétrico direto e
visualização de vetores. Ressalta-se, entretanto, que o Vis~ (descrito no Capítulo 6) é genérico e
pode, portanto, ser usado para aplicar as técnicas disponíveis a qualquer conjunto de dados escalares
ou vetoriais descritos em uma malha regular (implementada no VTK pela classe
vtkStructuredPoints). As figuras apresentadas neste Capítulo foram geradas no próprio VisWeh a
partir de diferentes conjuntos de dados que descrevem modelos de neurônios, mas no Capítulo 6 são
apresentadas visualizações de conjuntos de dados em outros domínios da aplicação.

1.5. Organização
Esta dissertação está organizada da seguinte maneira: no Capítulo 2 são apresentadas técnicas
clássicas de visualização volumétrica, com ênfase nas técnicas utilizadas no trabalho desenvolvido;
e também técnicas clássicas de visualização vetorial. No Capítulo 3 são apresentadas as
características dos principais recursos de programação disponíveis para a Web. No Capítulo 4 são
analisadas algumas tecnologias importantes para garantir interação com um cliente de visualização
via Web. No Capítulo 5 é apresentado um estudo sobre segurança em Java, destacando como criar e
usar uma assinatura digital para assinar os módulos do Vis Web. No Capítulo 6 é apresentado o
Vis Web, ilustrando todas as suas funcionalidades e o procedimento necessário para acessá-lo pela
Web. No Capítulo 7 são discutidas algumas ferramentas de visualização de dados na Web e,
finalmente, no Capítulo 8 são apresentadas as conclusões e trabalhos futuros.
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2.1. Considerações iniciais
Muitas técnicas têm sido desenvolvidas para apoiar a apresentação e a interação com dados de todos
os tipos, incluindo representações lineares, bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D), e definições
particulares de formas, cores e abstrações para a exploração e localização de aspectos importantes
de dados. Nesse contexto, a Visualização estuda estratégias e algoritmos para mapear informações
(numéricas, no caso da ViSC) em representações gráficas.
Este Capítulo apresenta algumas dessas estratégias, concentrando-se em técnicas de visualização de
dados escalares e vetoriais. Na Seção 2.2 são apresentados alguns conceitos em Visualização que
são relevantes para o trabalho a ser desenvolvido. Na Seção 2.3 é apresentada uma visão geral da
biblioteca 'VTK, que foi utilizada no desenvolvimento do Vis Web para implementar as técnicas de
visualização. Na Seção 2.4 são abordadas técnicas de visualização de dados escalares definidos
sobre domínios volumétricos. Na Seção 2.5 são descritas técnicas clássicas de visualização vetorial,
e na Seção 2.6 é descrita a técnica de mapeamento por cores.

2.2. Visualização Computacional
A motivação para o desenvolvimento da área de Visualização Computacional é a grande quantidade
de informações disponíveis atualmente para serem interpretadas, e a escassez de tempo e de
recursos humanos para fazê-lo. Essa grande quantidade de dados é devida ao aumento da
capacidade de medição e processamento alcançado com o avanço da tecnologia. A tradução de
dados e informações para um formato gráfico utilizando o computador, denominada Visualização
Computacional, é essencial para que se consiga processar os dados tão rapidamente quanto
necessário, sendo que a conseqüência imediata é o aumento de produtividade [Min97a].
Existem várias definições de visualização. Brodlie et al. [Bro92] definem a Visualização Científica
(ViSC) como uma área preocupada com a exploração de dados e informações de maneira a
proporcionar entendimento sobre os dados e os fenômenos que os geram. McCormick et al.
[McC87] definem visualização como um conjunto de métodos da computação que transforma
7
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entidades simbólicas em entidades geométricas, permitindo aos pesquisadores observarem os
resultados de suas simulações e computações. Eles afirmam, ainda, que a visualização enriquece o
processo de descoberta científica, e pode promover esclarecimentos profundos e inesperados sobre
os fenômenos em estudo. A área de Visualização pode ser classificada em três sub-áreas, a saber:
• Visualização Científica: abrange a visualização de dados medidos e simulados em
experimentos científicos e de engenharia. Normalmente, esses dados possuem uma
geometria implícita e intuitiva associada e representam fenômenos físicos, biológicos ou
químicos. Uma sub-área da ViSC é a Visualização Volumétrica, que envolve a
representação, manipulação e rendering de modelos gráficos gerados a partir de
conjuntos de dados volumétricos.
• Visualização de Software: é um ramo particular da visualização que estuda ferramentas
visuais de auxílio às várias tarefas de desenvolvimento de programas e sistemas,
incluindo apoio ao desenvolvimento, depuração, análise, e verificação de software.
Devido aos requisitos particulares dessa sub-área, ela tem sido tratada separadamente das
demais aplicações em visualização de dados.
• Visualização de Informação: engloba o desenvolvimento de técnicas de visualização de
dados que não possuem geometria intrínseca ou natureza gráfica. Normalmente, referese à representação gráfica de dados complexos, multidimensionais e volumosos, como
hierarquias muito grandes, bases de dados, dados obtidos em levantamentos estatísticos,
dados financeiros etc.
Uma técnica de visualização envolve vários passos: a construção de um modelo empírico a partir
dos dados; a seleção de algum mecanismo de mapeamento do modelo em um objeto de visualização
abstrato, como uma imagem ou um mapa de contornos; e o rendering da imagem no dispositivo
gráfico. O rendering é o passo que recorre às técnicas e algoritmos da Computação Gráfica (CG).
Rendering é o processo de geração de uma imagem a partir de uma descrição computacional de
uma cena composta por um ou mais modelos. Esse processo varia enormemente, e muitas técnicas
estão disponíveis para sua realização, envolvendo desde a geração de desenhos em duas dimensões
até técnicas sofisticadas de geração de imagens 3D. Ao contrário da CG, entretanto, em ViSC
muitas vezes não é necessário recorrer a técnicas sofisticadas de rendering, pois o requisito
principal é que as imagens sejam significativas, e não que sejam "fotorealistas". A Visualização
envolve, portanto, a exploração, transformação e mapeamento de dados em objetos gráficos.

8

Técnicas de Visualizaçâo

Visualização na WWW: Estudo e Implementação de um Sistema

A complexidade dos dados e a dificuldade de mapeá-los graficamente para dispositivos 2D são
fortes obstáculos ao uso de técnicas de visualização. Outro problema relacionado ao uso das atuais
técnicas e sistemas de visualização é a falta de orientação aos usuários durante o processo de
mapear atributos dos dados em representações visuais. A complexidade dos dados e a grande
variedade de representações visuais existentes dificultam a criação de uma visualização efetiva, ou
seja, a criação de imagens que realmente ajudem a analisar o fenômeno representado pelos dados.
2.2.1. O processo de visualização

Os sistemas de visualização devem ser usados como parte integrante do processo de investigação
científica. Ao investigar um fenômeno, os especialistas em um certo domínio do conhecimento
estão, normalmente, tentando encontrar um modelo que explique os dados empíricos obtidos do
"mundo real". Desse modo, o processo de investigação requer a criação de um modelo empírico da
"realidade", a aquisição de dados que sirvam como subsídios para verificar ou refinar o modelo, e o
uso desse modelo para fazer previsões. No ciclo de investigação, o cientista usa o seu discernimento
e conhecimento (insight) sobre o fenômeno para formular uma hipótese, coletar dados, controlar um
processo de computação, visualizar e interpretar os resultados e, em seguida, repetir e refinar o
ciclo, como ilustrado na Figura 2.1.
Fenômeno

Medições, dados de simulações ou
resultados teóricos

Criação de um modelo matemático
seguido de um modelo computacional

Mapeamento para imagem e outras
funções de interação e apresentação

Figura 2.1 - Análise cientifica e feedhack com o auxílio da visualização IMin97al

Os sistemas de visualização também devem ser caracterizados por um procedimento interativo
iniciado pelo usuário, que continua o processo de investigação à medida que recebe feedback do
sistema. A interação é realizada pelo usuário, através da interface ao qual é apresentado, é
transformada logicamente de volta aos termos do fenômeno científico sob investigação, e resultados
9
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atualizados são gerados pelo sistema de visualização e apresentados ao usuário. Dessa forma, o
usuário aumenta o seu conhecimento sobre a validade da hipótese originalmente formulada e sobre
o modelo adotado para a sua investigação [Min97a].
Os dados podem ser obtidos de duas maneiras: medições experimentais pela amostragem de
processos empíricos, ou simulações computacionais. A conseqüência é que os dados são conhecidos
apenas em pontos discretos. Isso cria um sério problema, pois uma das atividades relevantes em
visualização é justamente determinar valores dos dados em pontos arbitrários. Outro problema
típico do processo de visualização é que os dados de entrada, geralmente, contêm erros aleatórios
introduzidos pelo próprio processo de aquisição. Os dados precisam ser "filtrados" para que o erro
seja removido, mas o processo de filtragem pode "distorcê-los", removendo características de
interesse ou incluindo informações espúrias. Finalmente, os processos experimentais podem ser
conduzidos erradamente, gerando dados errados. Esses problemas refletem-se como limitações a
serem tratadas também nas técnicas e sistemas de visualização.

2.2.2. Tipos de dados
Os dados em ViSC podem ser definidos sobre domínios 2D, 3D e, genericamente,
multidimensionais. Geralmente, um conjunto de dados possui uma certa organização: normalmente,
consiste de uma malha (ou grade) de células, sendo que os dados estão posicionados nos vértices de
cada célula, e valores no interior das células podem ser obtidos por interpolação. Entretanto, os
dados também podem se constituir de um conjunto de pontos esparsos. Além disso, as informações
associadas a cada ponto da malha podem ser um ou mais valores escalares, vetoriais ou tensoriais
[Min97a]. A Figura 2.2 ilustra uma malha volumétrica. A malha volumétrica pode se constituir por
voxels ou células.

_iern
eteS.
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Figura 2.2 - Malha volumétrica
O voxel é um elemento de volume unitário, correspondente 3D do pixel, sendo que um único dado é
armazenado no seu interior. A célula também é um elemento de volume unitário, porém os dados
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Técnicas de Visualização

Visualização na WWW: Estudo e Implementação de uni Sistema

estão posicionados nos seus vértices, e valores dos dados posicionados no seu interior podem ser
obtidos por interpolação dos valores nos vértices.
Um conjunto de dados consiste de duas partes: uma estrutura de organização e atributos de dados
complementares associados à estrutura. A estrutura tem duas partes: uma topologia e uma
geometria. A topologia é um conjunto de propriedades invariantes sob certas transformações
geométricas (como rotação e translação). A geometria é a instanciação da topologia, ou seja, a
especificação da posição no espaço 3D. Por exemplo, quando declaramos que um polígono é um
"triângulo", estamos especificando a topologia. E quando fornecemos as coordenadas dos pontos,
estamos especificando a geometria. Os atributos, por sua vez, são informações complementares que
podem estar associadas tanto à geometria quanto à topologia [Sch98].
Assim, a estrutura de um conjunto de dados está implicitamente definida por pontos (que associam
informação geométrica aos itens de dados) e células (que associam propriedades topológicas). Os
dados propriamente ditos são atributos associados aos elementos (pontos e células) dessa estrutura.
De acordo com a organização definida pela estrutura, pode-se tratar vários tipos de malhas,
exemplificadas na Figura 2.3, segundo a nomenclatura de Elvins [E1v92].
EME EEEEE
MIENINNIM
EEEINIMEEMIIIIM

(a) Malha cartesiana

b) Malha regular

(d) Malha estruturada

(c) Malha retilínea

(e) Malha desestruturada

Figura 2.3 - Diferentes tipos de malhas

A principal distinção é que conjuntos de dados podem ser regulares (estruturados), ou irregulares
(desestruturados). Um conjunto é regular se existe um relacionamento matemático regendo a
disposição de pontos e células. Se a malha de dados apresenta regularidade, a sua natureza sugere a
sua descrição em um sistema cartesiano, no qual pontos e células podem ser indexados facilmente.
Uma malha completamente regular apresenta um relacionamento inerente entre os pontos aos quais
estão associados os dados. Com isso, não é necessário armazenar explicitamente as posições de
11
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todos os pontos. Por outro lado, uma malha irregular deve ter seus pontos representados
explicitamente, pois não apresenta um padrão que possa descrevê-la resumidamente. Entretanto,
malhas irregulares têm a vantagem de serem mais flexíveis e de permitir representações adaptativas
(com mais células nas regiões nas quais a informação é mais densa).
Desse modo, o problema fundamental na visualização de dados é encontrar uma representação
gráfica para conjuntos de dados que reflita o seu conteúdo e significado. Tal tarefa possui aspectos
que dependem da classe de aplicações para a qual uma técnica específica é utilizada. Na próxima
Seção é apresentada a biblioteca VTK e nas Seções seguintes são apresentadas as principais
técnicas de visualização de dados científicos, concentrando-se em Visualização Volumétrica.

2.3. O Visualization Toolkit
O VTK é uma biblioteca (orientada a objetos) de classes de objetos gráficos e de visualização, de
baixo custo, e que tem a vantagem de ser extensível. Por ser uma biblioteca de classes, o software
não inclui uma interface gráfica com o usuário. Ele foi escrito em GEF, e as suas classes podem ser
acessadas por programas escritos em GEF, Tcl/Tk ou fava [5ch98].
Usando o paradigma de orientação a objetos, o VTK define classes de entidades, às quais são
atribuídos um significado, atributos e métodos. O significado representa o papel que a entidade
desempenha no funcionamento do sistema; os atributos são propriedades ou parâmetros das
entidades, e os métodos alteram os atributos e determinam a execução de ações. A biblioteca
contém classes que permitem representar as principais organizações de conjuntos de dados e
algoritmos de visualização discutidos nas Seções seguintes.
No contexto de visualização de dados, o VTK possui a capacidade de especificar um modelo
funcional chamado de Pipeline de Visualização ou Rede de Visualização. O pipeline consiste de
objetos para representar os dados, objetos para realizar operações sobre os dados e uma direção de
indicação do fluxo de dados (conexões com setas entre os objetos), conforme ilustra a Figura 2.4.
Os elementos de um pipeline incluem três tipos de objetos:
> Fontes: fazem a leitura de conjuntos de dados, ou geram pontos a partir da amostragem de
funções implícitas. Uma fonte é caracterizada por não ter nenhuma entrada e por produzir
pelo menos uma saída;
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- Filtros: extraem informações e geram dados a partir de outros dados. Um filtro é
caracterizado por ter pelo menos uma entrada e por produzir pelo menos uma saída;
- Mapeadores: representam a parte final do fluxo de visualização, sendo usados para
converter dados em primitivas gráficas ou escrever gráficos em arquivos. Um mapeador é
caracterizado por ter pelo menos uma entrada e por não produzir nenhuma saída.

11
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2.4 - Conexão entre Fontes, Filtros e Mapeadores

O trabalho de construção desses pipelines não é suportado por uma interface gráfica. Na verdade, o
usuário deve ter em mente o pipeline de visualização que deseja usar, e programá-lo em alguma
linguagem (C++, TclITk ou Java). No Apêndice são apresentados os pipelines de visualização do
VTK, escritos em Java, implementados no Vis Web.
A escolha do VTK para implementar as técnicas de visualização oferecidas no Vis Web, deve-se ao
fato de se tratar de um código aberto, de baixo custo, que interfaceia com Java e com versões para
plataformas Windows e Linux.

2.4. Técnicas de Visualização Volumétrica
As técnicas de Visualização Volumétrica são, geralmente. classificadas como baseadas em
superfícies ou em rendering volumétrico direto [E1v92. Kau931.
As técnicas baseadas em superfícies extraem isosuperficies de valor constante dentro do volume.
Essa abordagem consiste em aplicar um detector de superfícies ao volume de pontos amostrados e.
em seguida, ajustar primitivas geométricas sobre superfícies detectadas, as quais são posteriormente
renderizadas por técnicas tradicionais da CG. Um algoritmo clássico que se enquadra nessa classe é
o rnarching cubes [Lor87]. Uma vantagem das isosuperficies é a possibilidade de identificação de
estruturas nos processos de medições ou simulações. Elas também permitem análise em tempo real
pois, apesar do processo de extração das superficies ser lento, o rendering das superfícies
resultantes pode ser muito rápido se feito por hardware. Entre as desvantagens. tem-se a perda da
informação relativa ao conteúdo do conjunto de dados fora dos valores selecionados para o traçado.
Além disso. nem sempre os dados podem ser descritos em termos de superfícies, como é o caso dos
objetos amorfos (nuvens, fumaça etc.). A técnica de extração de superfícies é implementada no
13
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VTK pela classe vtkContourFilter, sendo que o seu uso em um pipeline de visualização é ilustrado
no Apêndice (ver Figura A.1), que também ilustra algumas visualizações geradas com essa técnica
(ver Figura A.2).
As técnicas de DVR (Direct Volume Rendering) permitem o rendering direto de conjuntos de dados
3D sem a geração de primitivas geométricas intermediárias, pois não trabalham com superfícies,
mas com os valores armazenados nos voxels do volume. Elas permitem ao usuário enxergar
"dentro" (ou "através") do volume de dados, possibilitando a visualização de mais informações do
que as técnicas de rendering de superfícies. Essas técnicas podem ser agrupadas em duas
categorias: as que operam no espaço do objeto, ou seja, os voxels são projetados diretamente no
plano da imagem; e as que operam no espaço da imagem, isto é, pixel a pixel. O rendering
volumétrico tem por objetivo visualizar a estrutura intema do volume de dados, sendo que para isso,
é necessário trabalhar com transparência. Para isso, o usuário define uma tabela que mapeia valores
de dados em cores, e uma tabela de opacidades que mapeia valores de interesse em coeficientes
opacos, e valores de menor interesse em coeficientes transparentes. Algoritmos típicos dessa
categoria são o ray casting e o splatting [E1v92, Sch98]. A técnica de ray casting é implementada
no VTK pelas classes vtkVolumeRayCastCompositeFunction e vtkVolumeRayCastMapper, cujo uso
em um pipeline de visualização é ilustrado no Apêndice (ver Figura A.5). Algumas visualizações
geradas com essa técnica são apresentadas na Figura A.6.

2.5. Técnicas de Visualização Vetorial
É comum, principalmente em aplicações que envolvem fluxo, que os dados sejam vetores definidos
sobre pontos geométricos. Esses campos vetoriais podem ter duas, três ou mais dimensões, e podem
estar definidos sobre regiões planares ou volumétricas. A visualização de campos vetoriais em uma
tela bidimensional não é trivial. Uma opção consiste em extrair uma quantidade escalar do campo
vetorial, e usar alguma técnica aplicável a campos escalares. Mas isso implica em uma séria perda
de informações, o que motiva intensa pesquisa em estratégias adequadas para a visualização de
campos vetoriais.
No meio científico, a representação mais tradicional e intuitiva para vetores é por setas, isto é,
segmentos de reta orientados segundo a direção e sentido do vetor e, em geral, de comprimento
proporcional à magnitude do mesmo. Genericamente, a técnica computacional envolve a escolha de
uma quantidade de pontos representativos do domínio e a atribuição, a cada um deles, de um ícone
puntual orientado, ou glyph, que indique a direção do campo vetorial no ponto (por exemplo, a
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velocidade local). Um "glyph" é um "objeto" cuja aparência é afetada por atributos de um dado de
entrada ao qual está associado. Esse objeto pode ser uma entidade geométrica, um conjunto de
dados, ou uma imagem gráfica. Muitas formas de glyphs e ícones teoricamente adequados para esse
tipo de representação vêm sendo estudadas nos últimos anos [Sch98].
Entretanto, esse tipo de representação não se mostra muito eficiente, no caso 3D, por uma série de
motivos. Em particular, ocorre um congestionamento visual quando os ícones (glyphs) se
sobrepõem desorganizadamente devido à projeção na imagem bidimensional final, tornando
impossível extrair a estrutura intrínseca do campo vetorial. Outro problema ocorre devido à
ambigüidade da projeção final dos glyphs, pois, em geral, um segmento de reta projetado num plano
pode corresponder a várias posições da mesma linha no espaço, gerando problemas de orientação.
Apesar desses problemas, acredita-se que o uso de ícones puntuais não deve ser dispensado como
uma estratégia prática e de baixo custo, que permite interatividade em tempo real, principalmente
para campos 2D ou secções projetadas de campos 3D [Mar97]. Essa técnica é implementada no
VTK pelas classes vtkMaskPoints, vtkVectorNorm e vtkHedgeHog, sendo que o seu uso em um
pipeline de visualização, bem como algumas visualizações geradas, são ilustradas no Apêndice (ver
Figuras A.10 e A.11).
Uma outra forma de representação é usar linhas de escoamento, que são curvas que representam a
trajetória de partículas ou objetos. Uma de suas variações é a streamline, que pode ser construída
escolhendo-se um ponto inicial e, em seguida, construindo segmentos de reta fazendo uma média
dos vetores mais próximos. Pode-se, também, usar cores para indicar a magnitude da velocidade da
partícula a cada ponto da streamline.
As linhas de escoamento são muito mais eficientes do que ícones puntuais para transmitir
características gerais do escoamento, pois geram representações com menor congestionamento
visual. Entretanto, os esquemas de interpolação e de integração numérica adotados introduzem erros
de visualização e elevam o custo da visualização consideravelmente em relação a ícones puntuais,
principalmente no caso 3D. Uma dificuldade comum às setas e streamlines é a densidade de
informações apresentada ao observador [Mar97].
Uma outra estratégia para a visualização de campos vetoriais são os mapas de deslocamento
(displacement plots). Essa estratégia permite visualizar deslocamentos na superfície de um objeto
resultantes da ação de campos vetoriais, ilustrando o movimento de um objeto (por exemplo, uma
placa retangular) na direção perpendicular à sua superfície. O movimento do objeto é causado pela
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aplicação de um campo vetorial, tipicamente, um deslocamento ou um campo de força. Os mapas
de descolamento usam a idéia de "geração de escalares a partir dos vetores". Nesse caso, os vetores
são convertidos para escalares calculando o produto escalar entre a normal à superfície e o vetor a
cada ponto. Se o valor resultado for positivo, o movimento no ponto é na direção normal à
superfície (isto é, um deslocamento positivo) e, se for negativo, indica que o movimento é no
sentido contrário a normal à superfície. Uma aplicação útil dessa técnica é no estudo de vibrações.
No Capítulo 4, é apresentado um exemplo de uso dessa técnica, para exibir alguns modos de
vibração de uma placa retangular (ver Figura 4.8).

2.6. Mapeamento por Cores
O mapeamento por cores é uma técnica de visualização bastante utilizada em Visualização
Científica, que consiste em associar dados escalares a cores, exibindo-as como indicação de valores
[Min97a, Sch98]. Esse mapeamento pode ser implementado indexando uma tabela de cores
(Lookup Table), sendo que os valores escalares são usados como índices para a tabela. Essa tabela é
um vetor de cores (descritas em termos de seus componentes RGB), e está associada a um intervalo
de variação (scalar range) definido por um valor mínimo e um valor máximo, e os valores escalares
são mapeados nesse intervalo.
O ponto chave para a utilização de mapas de cores na visualização de dados escalares é a escolha
adequada das cores que compõem a tabela, sendo que o uso cuidadoso de cores pode realçar
características importantes de um conjunto de dados. Entretanto, uma tabela de cores inadequada
pode destacar detalhes irrelevantes, ou mesmo criar artefatos visuais devido a interações
inesperadas entre as cores, à escolha inadequada de cores e/ou à própria limitação do sistema visual
humano [Sch98]. Esse tema é discutido em vários trabalhos [01i98, Tut98, Pau00]. A técnica é
aplicável a dados escalares definidos em domínios 1D, 2D ou 3D.
A classe WkLookupTable do VTK define um objeto gráfico que permite estabelecer um
mapeamento de valores escalares para cores ou de cores para valores escalares, gerando uma tabela
de cores pela criação de instâncias da classe. Essas tabelas são definidas pela especificação de um
número de entradas e de parâmetros de variação das cores. Os parâmetros podem ser definidos
usando modelos HSV (hue-matiz, saturation-saturação, va/ue-luminância) ou RGB (red-vermelho,
green-verde, b/ue-azul). Pode-se, também, especificar ainda um valor de transparência (alpha), que
varia de O a 1. Para gerar uma tabela utilizando o modelo HSV deve-se especificar o intervalo de
variação de cada parâmetro, que pode variar de O a 1 ao longo de toda a tabela. As cores da mesma
16

Visualização na

WWW: Estudo e Implementação de um Sistema

Técnicas de Visualização

são definidas por uma função linear aplicada aos valores iniciais e finais dos componentes HSV e
de transparência especificados. A geração de uma tabela default do VTK, usando a linguagem Java,
pode ser feita como mostra a Listagem 2.1.
Nik LookupTable vTabelaDefault = new vtkLookupTable();
vTabelaDefault.SetHueRange(0.0, 0.66667);
vTabelaDefault.SetSaturationRange(1.0, 1.0);
vTabelaDefault.SetValueRange(1.0, 1.0);
vTabelaDefault.SetAlphaRange(1.0, 1.0);
vTabelaDefault.SetNumberOfColors(256);
vTabelaDefault.Build();
Listagem 2.1 - Exemplo de uma tabela default no VTK utilizando o modelo HSV

A geração de tabelas usando as primitivas do modelo RGB é feita especificando os componentes R,
G, B de cada entrada da tabela individualmente. É necessário especificar o número de entradas da
tabela, construí-la e, então, inserir os componentes R, G, B e a transparência de cada cor. Desse
modo, é possível gerar tabelas personalizadas que não podem ser expressas como funções lineares
de valores HSV. A Listagem 2.2 mostra a criação de uma tabela com três entradas, correspondendo
às cores vermelha, verde e azul.
vtkLookupTable vTabelaPersonalizada = new vtkLookupTable();
vTabelaPersonalizada.SetNumberOfColors(3);
vTabelaPersonalizada.Build0;
vTabelaPersonalizada.SetTableValue(0, 1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
vTabelaPersonalizada.SetTableValue(1, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0);
vTabelaPersonalizada.SetTableValue(2, 0.0, 0.0, 1.0, 1.0);
Listagem 2.2 - Exemplo de uma tabela personalizada no VTK utilizando o modelo RGB

Uma forma mais generalizada de tabela de cores é chamada de função de transferência, que é
qualquer expressão que mapeia valores escalares em especificações de cores [Sch98]. Uma função
de transferência é responsável por mapear intervalos de interesse dentro do conjunto de dados em
cores, com a finalidade de produzir a imagem desejada. Funções utilizadas para mapeamento de
cores e de opacidades, respectivamente, são representadas no VTK por instâncias das classes
vtkColorTransferFunction e vtkPiecewiseFunction, conforme mostra a Listagem 2.3.
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vtkColorTransferFunction vEuncaoCores = new vtkColorTransferFunction();
vFuncaoCores.AddRGBSegment(50, 1.0, 0.0, 0.0, 100, 1.0, 0.0, 0.0);
vFuncaoCores.AddRGBSegment(120, 0.0, 0.0, 1.0, 210, 0.0, 0.0, 1.0);
vtkPiecewiseFunction vFuncao0pacidades = new vtkPiecewiseFunction();
vFuncao0pacidades.AddSeginent(0, 0.0, 49, 0.0);
vFuncao0pacidades.AddSegjnent(50, 0.5, 100, 0.5);
vEuncao0pacidades.AddSegment(101, 0.0, 119, 0.0);
vFuncao0pacidades.AddSegment(120, 0.4, 210, 0.8);
vFuncao0pacidades.AddSegment(211, 0.0, 255, 0.0);
Listagem 2.3 - Exemplo de um mapeamento de cores e opacidades utilizando funções de transferência

Esse código define dois intervalos de mapeamento em um conjunto de dados com escalares entre O
e 255. O primeiro intervalo [50..100] é associado à cor vermelha e o segundo [120..210] é associado
à cor azul. Em seguida, são definidos os intervalos de opacidade.
A técnica de mapeamento por cores pode ser utilizada tanto associada a técnicas de extração de
superfícies quanto a técnicas de rendering volumétrico direto. Para extração de superfícies são
utilizadas tabelas defmidas com a classe vtkLookupTable (ver Listagens 2.1 e 2.2), e para o
rendering

volumétrico direto são utilizadas as classes

vtkColorTransferFunction e

vtkPiecewiseFunction (ver Listagem 2.3).

2.7. Considerações finais
A Visualização é uma área de pesquisa que tem evoluído muito rapidamente. No entanto, muitos
problemas importantes ainda estão por ser resolvidos. Do ponto de vista dos conjuntos de dados.
são necessárias estratégias para manipular conjuntos de dados cada vez maiores. Do ponto de vista
de técnicas, é preciso desenvolver estratégias adequadas e efetivas para a visualização de
informações altamente complexas e de natureza variada. Nesse contexto, foram apresentadas
algumas abordagens clássicas para a visualização de dados escalares e vetoriais definidos em
conjuntos volumétricos, as quais são relevantes para este trabalho. No próximo Capítulo são
apresentados alguns recursos de programação disponíveis para a criação de aplicações distribuídas
na Web.
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3.1. Considerações iniciais
A WWW, ao longo de sua existência, tem funcionado como um mecanismo passivo de divulgação
de informações para uma população geograficamente distribuída. Mas, à medida que recursos de
programação como bibliotecas multimídia e suporte interno de linguagens aos browsers tornam-se
mais prontamente disponíveis aos usuários, estes passam a esperar mais de suas aplicações. Desde o
surgimento da Web, as expectativas dos usuários cresceram, e inúmeras ferramentas foram criadas
para suportar a incorporação de recursos mais sofisticados aos sites.
Este Capítulo apresenta algumas dessas ferramentas, bem como os seus principais recursos, sendo
que a escolha das tecnologias discutidas é baseada no seu interesse para o trabalho proposto neste
projeto. Na Seção 3.2 é apresentado o CGI, que permite a criação de sites Web que incluem recursos
de interação com o usuário. Na Seção 3.3 são apresentados os Servlets, um novo conjunto de
aplicações escritas em Java. Na Seção 3.4 é apresentada a linguagem VRML, que tem obtido
crescente aceitação como tecnologia padrão para a exibição de conteúdo gráfico tridimensional na
Web. Na Seção 3.5 são comentadas as principais características da linguagem Java, principalmente
em relação aos recursos para o desenvolvimento de applets para inserção em documentos HTML.
Finalmente, na Seção 3.6 é apresentado o Java 3D, um complemento de Java que suporta a inclusão
de recursos gráficos 3D em aplicações Java.

3.2. CGI
O CGI, ou Common Gateway Interface, é um padrão que especifica o formato dos dados que
browsers, servidores e programas usam para trocar informações [Jam97]. Existem alguns tipos de
informações que não podem ser acessadas diretamente pelos browsers, como informações
resultantes de acessos à base de dados e informações geradas dinamicamente. Tais informações não
podem ser exibidas se não forem colocadas em um formato padrão reconhecível pelos browsers.
Os programas adicionais necessários para especificar ao servidor como acessar determinado tipo de
informação solicitada pelo browser são denominados "scripts". E, por possibilitarem um caminho
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para a passagem de informação entre o browser e o servidor, são também chamados de "gateways".
Desse modo, CGI é o padrão que possibilita a comunicação entre o servidor HTTP (HyperText
Transfer Protocol) e os "scripts", sendo que o script CGI é um programa executado
independentemente, escrito em qualquer linguagem aceita pelo servidor, seja ela compilada ou
interpretada. As linguagens mais usadas são C/C++, Perl, Shell do Unix, Tcl/Tk, Visual Basic e
Delphi [Gun96]. Um programa CGI é executado em tempo real, ou seja, no instante em que o
cliente o solicita, através da sua URL (Uniform Resource Locator). Desse modo, o programa pode
exibir informações dinâmicas (obtidas em tempo de execução), ao contrário de um documento
puramente HTML, cujo conteúdo é estático.
3.2.1. A ação de um programa CGI

Um programa CGI não pode ser executado diretamente a partir do browser (cliente Web), é
necessário localizar o script no servidor Web. De forma resumida, a ação de um programa CGI
ocorre da seguinte maneira, esquematizada na Figura 3.1.
I. o cliente solicita uma URL (que não é um documento HTML e sim um script) ao
servidor;
2. o servidor, ao receber o formulário, utiliza a interface CGI para contatar o script e passar
os dados fornecidos pelo cliente;
3. o programa CGI é executado no servidor com base nos valores de entrada do cliente (se
houver). Essa execução pode envolver, por exemplo, pesquisa em um banco de dados
através de outros programas;
4. o resultado da execução é enviado pelo script ao servidor via interface CGI;
5. o servidor envia o resultado do script ao cliente, acrescentando as informações de
cabeçalho necessárias.
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Figura 3.1 - Ação de um programa CGI

3.2.2. A interface básica do CGI
Quando um usuário da Web ativa uma ligação que faz o servidor carregar um script CGI, o servidor
precisa configurar um conjunto de variáveis de ambiente utilizadas pelo script. Essas variáveis
contêm informações sobre o browser que está fazendo a solicitação, sobre o servidor que está
controlando a solicitação e sobre os dados (se houver) sendo passados ao script. A variável de
ambiente CONTENT_LENGTH, por exemplo, determina o número exato de bytes contidos nos
dados anexados [B1u96]. Quando o browser encaminha uma solicitação ao servidor (por exemplo,
usando o método "POST" HTTP), as informações que o script CGI recebe vêm do descritor de
arquivo stdin (standard input). Então, o valor da variável CONTENT_LENGTH determina a
quantidade de dados a serem processados a partir de stdin. Além disso, o servidor fornece ao script
CGI a variável de ambiente CONTENT_TYPE, que permite ao script decidir como controlar os
dados a serem recebidos.
Os dados recebidos contêm uma seqüência de pares no formato name=value separados pelo
caractere '&'. A parte name contém o nome dos campos como definidos no documento HTML. A
parte value contém os valores dos campos, ou seja, as informações entradas pelo usuário, fornecidas
de forma codificada [Gun96]. A codificação é feita automaticamente pelo browser, e a
decodificação deve ser feita pelo script CGI antes de utilizar os valores recebidos.
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3.2.3. Formatando a saída do CGI
A saída de um CGI tem, basicamente, duas partes: um cabeçalho e os dados de saída. O cabeçalho
consiste em linhas de texto, no mesmo formato de um cabeçalho HTTP, e termina com uma linha
em branco. É necessário enviar antes o cabeçalho para que o cliente conheça o tipo de informação a
ser retornada pelo programa para tratá-la convenientemente. O cabeçalho não é visível ao usuário e
serve para passar informações sobre a saída tanto ao servidor quanto ao cliente Web. Há três tipos
de cabeçalhos [Jam97]:
Content-type
Location
Status
O campo Content-type identifica o tipo/subtipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
dos dados que o script está enviando de volta ao browser. Normalmente, os scripts CGI enviam um
documento HTML. Nesse caso, o campo Content-type conteria o seguinte:
Content-type: text/html
O campo Location especifica um documento. Os scripts usam o campo Location para especificar
ao servidor que chamou o script CGI que está retornando uma referência a um documento, e não o
documento em si. Para especificar um documento remoto, por exemplo, o valor de Location
poderia conter o seguinte:
Location: httu://www.iamsa.com/
O campo Status contém um valor de HTTP que o servidor envia do script para o browser.
Os dados de saída são, realmente, a parte que será enviada ao cliente Web, e seu conteúdo deve ser
compatível com o tipo de conteúdo (Content-type) informado no cabeçalho.
3.2.4. Vantagens e desvantagens
A principal vantagem do uso de CGI é a sua simplicidade. Para o cliente, basta possuir um browser
para, por exemplo, ter acesso a um banco de dados. Para o desenvolvedor, há a facilidade de
escrever o código em qualquer linguagem, desde que esta possa ser compilada no servidor [Jam97].
Apesar de sua simplicidade, o CGI é inadequado para o desenvolvimento de sistemas complexos.
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Isso porque o script sempre é executado na máquina servidora, de modo que qualquer alteração nas
aplicações requer uma intervenção do Webmaster, que precisa assegurar que o programa não vai
causar danos ao sistema. Além disso, a execução do script no servidor pode representar uma grande
sobrecarga para o sistema como um todo. Quanto mais trabalho puder ser distribuído nas máquinas
clientes, maior será a eficiência da rede como um todo. Desse modo, conclui-se que o CGI deixa a
desejar tanto em termos de desempenho, quanto em termos de segurança.

3.3. Servlets
A linguagem Java, devido às suas características (ver Seção 3.5), vem sendo cada vez mais utilizada
para desenvolver aplicações a serem executadas stand-alone, independentes da Internet. Um novo
conjunto de aplicação, os servlets, podem popularizar ainda mais a linguagem. Servlets são
aplicativos escritos em Java que podem ser acoplados em diversos tipos de servidores para expandir
as suas funcionalidades [Bl099]. Estes, ao contrário das applets, não possuem uma interface gráfica,
e podem ser escritos para trabalhar com diversos tipos de protocolo de comunicação (por exemplo,
HTTP).
3.3.1. Funcionalidades

Dentre algumas capacidades dos servlets que tornam esta tecnologia particularmente interessante,
podemos citar [C0199]:
> geração dinâmica de páginas HTML - os servlets podem ser instalados em servidores
Web para processar informações transmitidas via HTTP a partir de formulários HTML,
por exemplo. As aplicações podem incluir acesso a banco de dados ou comunicação com
outros servlets;
> balanceamento de carga entre servidores - para ilustrar como servlets podem ser
usados para balancear carga, considere a infra-estrutura de um provedor de serviços via
Internet composta de cinco servidores, dos quais quatro são capazes de executar as
mesmas aplicações. O servidor restante poderia ficar responsável por monitorar as cargas
dos demais e receber o acesso inicial de cada cliente às aplicações. Em seguida, poderia
redirecionar os pedidos de acesso para um dos quatro servidores de aplicação, conforme
a ocupação de cada um no momento em que o cliente tenta estabelecer uma conexão.
Assim, o cliente passa a trocar informações somente com o servidor que foi alvo do
redirecionamento;
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> modularização do código: um servlet pode executar outro servlet, mesmo que
remotamente, sendo possível executá-los em "corrente". Essa característica possibilita a
modularização dos aplicativos, criando servlets com funções específicas. Suponha que,
para acessar um conjunto de aplicativos, o cliente deva ser autenticado. Neste caso, uma
configuração possível seria criar um servlet responsável apenas pela tarefa de
autenticação. Uma vez autenticado o cliente, este servlet o redirecionaria para outro
servlet, não necessariamente instalado no mesmo servidor, e que executaria o aplicativo.
A vantagem deste tipo de arquitetura é que, se por alguma razão for necessário modificar
o procedimento de autenticação, por exemplo pela mudança do banco de dados de
usuários, não será necessário rescrever toda a aplicação, mas apenas o servlet
responsável pelo processo de autenticação.
3.3.2. Servlets versus CGIs
Cada vez que um CGI é executado, é necessário carregá-lo na memória e iniciar um processo que
será extinto com o término da execução do aplicativo [Co199]. Caso seja uma linguagem
interpretada, como PERL, soma-se ainda o tempo necessário para interpretá-lo. Como esses são
processos distintos, existe uma grande dificuldade no compartilhamento de recursos do sistema, por
exemplo, conexão a um banco de dados e troca de informações entre os processos executados
simultaneamente.
O servlet é carregado uma única vez na memória, aonde permanece até que seja necessário
modificá-lo [Co199]. Normalmente, é necessário reiniciar o servidor toda vez que um servlet sofre
alguma modificação. Entretanto, atualmente, alguns sistemas que executam servlets são capazes de
recarregá-los sem a necessidade da reinicialização. Como os servlets permanecem na memória, é
mais fácil desenvolver aplicações que exijam persistência entre conexões sucessivas de um mesmo
cliente.
Uma vez inicializado, o servlet estará apto a lidar com centenas de acessos simultaneamente,
disparando, para cada acesso, uma nova thread. As threads de um mesmo aplicativo utilizam um
espaço de endereçamento de memória comum a todas, o que permite que elas compartilhem dados e
recursos do sistema. Por exemplo, todas as threads de um servlet podem usar uma única conexão
estabelecida com um banco de dados no momento da inicialização do servlet. Esta conexão
permanece aberta até que o servlet seja desativado, saia da memória, ou seja recarregado.

24

Visualização na WWW: Estudo e Implementação de um Sistema

Recursos para programação na WWW

Como os CGIs são executados em processos distintos para cada acesso do usuário, esta persistência
de estado é mais difícil de ser feita, pois ao final do processamento do CGI os seus dados são
apagados da memória. Algumas alternativas seriam: utilizar arquivos temporários para armazenar o
estado de cada cliente, ou mapeamento de memória compartilhada entre os CGIs. Entretanto, isso
onera ainda mais o desempenho, pois exige operações explícitas de escrita e leitura em arquivos e
acesso direto à memória, o que reduz a portabilidade entre sistemas operacionais, mesmo no caso de
CGIs desenvolvidos em linguagens interpretadas.
Uma vez que os servlets são escritos em Java, uma linguagem projetada para ser independente de
plataforma, é possível escrever um servlet para um servidor UNDC, que poderá ser instalado em um
servidor Windows NT, sem a necessidade de rescrever o código, ou recompilá-lo. A orientação a
objetos, uma das características de Java, favorece a modularização dos aplicativos, o que os torna
mais escaláveis.

3.4. VRML
A Realidade Virtual pode ser considerada como um conjunto de técnicas e ferramentas gráficas 3D
que permite aos usuários interagir dentro de um ambiente gerado por computador [Net98]. Da idéia
de levar a "Realidade Virtual" para a Internet surgiu a VRML„ que é a abreviação de Virtual Reality
Modeling Language [Ame96]. A VRML é uma linguagem textual destinada à construção de
ambientes virtuais nos quais pode-se passear, visualizar objetos sob ângulos diferentes e com os
quais pode-se interagir. A primeira versão da linguagem lançada em 1995, a VRML 1.0, não
possibilita muita interação do usuário com o mundo virtual. Em 1996 surgiu a VRML 2.0, que
acrescentava características como animação, movimento de corpos e interação com e entre usuários.
Em 1997 foi iniciado um esforço para apresentar a especificação à ISO (International Standards
Organization), alguns pontos foram revistos e a especificação foi reescrita e denominada VRML 97
[Vac98].
O código VRML é um subconjunto do formato de arquivo ASCII do Open Inventor, da Silicon
Graphics, com características adicionais para navegação na Web equivalentes às âncoras de HTML,
ou seja, pode-se criar âncoras em um mundo virtual que levem a outros mundos virtuais. Para
navegar nos mundos virtuais é preciso usar browsers que suportem VRML. Assim, ao invés de
visitar homepages, pode-se pensar em visitar homeworlds Existem browsers especiais que
suportam diretamente a linguagem (como o WorldView, criado especificamente para exibir objetos
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3D na plataforma Windows, e que pode ser usado como browser independente ou como uma
aplicação auxiliar para um browser normal exibir documentos VRML), e browsers tradicionais, que
requerem software adicional (plug-ins). Arquivos VRML podem ser criados com um editor de
textos, e gravados em formato ASCII com a extensão . wrI, não precisando ser compilados nem
executados [Jam97]. Na verdade, a linguagem apenas descreve como os ambientes 3D serão
representados pelo browser.

3.4.1. Características básicas
A VRML permite a descrição de mundos 3D por meio de grafos de cena seguindo uma sintaxe e
estrutura bem definidas. Um grafo de cena é um conjunto ordenado de nós que definem os
elementos que compõem um mundo 3D. Os nós são organizados de maneira hierárquica,
determinada pela posição que ocupam no documento VRML, ou seja, a localização de um nó no
documento determina a ordem na qual o browser irá exibi-lo. Desse modo, todo objeto de um grafo
de cena VRML é um nó que descreve um tipo especifico de objeto, conforme ilustra a Figura 3.2.

C;) Mundo

Fonte de Luz

Propriedade

C3 Grupo

00
Transformação

Figura 3.2 - Representação do grafo de cena em VRML

A descrição adota o sistema de coordenadas cartesiano 3D, a unidade de medida para distâncias é
metros, e para ângulos é radianos. Para fins de identificação, todo arquivo VRML deve ter um
cabeçalho [Jam97].
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3.4.2. VRML 2.0

A versão 1.0 de VRML permite a modelagem de mundos virtuais com características e
interatividade simples, nos quais os objetos são estáticos, sendo permitida ao usuário a navegação
pelo mundo apenas através de alterações do ponto de observação [Nic97]. Muitos documentos
VRML encontrados hoje na Web têm como base a versão 1.0. Entretanto, com os avanços
oferecidos pela versão 2.0, os projetistas e programadores estão sendo obrigados a atualizar seus
documentos, uma vez que a sintaxe de definição de um objeto na versão 2.0 é totalmente diferente
da versão 1.0.
Com o uso de VRML 2.0 os objetos do mundo virtual podem mover-se e responder a eventos
temporais ou do usuário, sendo essa uma das principais características associadas à nova versão. É a
partir destes eventos que se obtém uma dinâmica para os objetos, sendo que cada objeto possui,
além dos campos tradicionais, os campos que são o fundamento para interações [Cas97]. VRML 2.0
permite, também, a utilização de objetos multimídia, como sons e vídeos, em uma cena 3D. De
forma resumida, suas características podem ser agrupadas em quatro grupos: elementos para a
descrição de mundos estáticos; capacidade de interação; animação e comportamento baseado em
scripts; e prototipação de novos objetos. Além disso, é possível alterar os valores e a topologia do
grafo de cena durante a navegação.
A VRML inclui vários recursos para melhorar o desempenho da navegação [Cas97], como os nós
de agrupamento LOD (Levei of Detail); a redução do tamanho de arquivos; e a simplificação da
cena. O nó de agrupamento LOD cria um grupo de representações que descreve diferentes versões
de um mesmo objeto, permitindo ao browser escolher a versão apropriada do objeto de acordo com
a distância entre este e o observador. Nós com menor nível de detalhe apresentam geometria
simples, pouca textura e nenhum texto [Vac98]. Para reduzir o tamanho de arquivos, se um objeto é
usado mais de uma vez é conveniente dar um nome ao objeto com DEF, e depois referenciá-lo com
USE, ao invés de replicar a descrição Também é conveniente eliminar os espaços em branco e usar
poucas casas decimais para representar os números reais. Para simplificar a cena modelos com
apelo visual podem ser criados com o uso de poucos polígonos e de texturas apropriadas, pois
adicionar uma textura a um polígono é mais barato do que criar vários polígonos. Uma outra
observação importante é quanto ao uso cuidadoso de recursos de iluminação, que também afetam o
desempenho do mundo VRML.
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A VRML pode ser considerada urna boa alternativa para fornecer aos clientes recursos 3D na Web.
Urna das suas vantagens é que a interação com os modelos 3D (mundos virtuais) ocorre no cliente,
o que garante um bom desempenho para a navegação. Entretanto, esses modelos vão "prontos" para
o cliente, que fica limitado apenas à interação com o modelo, não sendo possível redefinir os
modelos gerados de forma integrada ao processo de navegação. Outra limitação atual é que a
interação em mundos virtuais VRML nem sempre é "natural".

3.5. Java
Java é urna linguagem de programação desenvolvida pela Sun Microsystems em meados de 1990,
quando o objetivo principal era o desenvolvimento de urna linguagem que permitisse a integração
total de sistemas de computação com equipamentos eletrodomésticos [Lem96]. A linguagem
permite a construção otimizada de aplicações distribuídas, ou seja, permite que múltiplos
computadores sejam acessados através de urna rede e por múltiplos usuários simultaneamente. A
sintaxe de Java é derivada da sintaxe da linguagem C++, o que permite que programadores
familiarizados com C++ se adaptem facilmente à Java [Sun96].
3.5.1. Características da linguagem

Java é urna linguagem multiplataforma [Lem96, Lem98], o que é possível devido à estrutura
interpretada que a caracteriza e o processo de compilação do código-fonte (identificado pela
extensão java), ilustrado na Figura 3.3.

Figura 3.3 - Processo de compilação e execução em Java
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O compilador Java traduz o código-fonte em um código intermediário e independente de plataforma
chamado bytecode, que é interpretado pela JVM (Java Virtual Machine), também conhecida como
interpretador Java ou runtime Java. Desse modo, é possível que um programa Java seja executado
em qualquer plataforma sem a necessidade de alteração no código-fonte. Outras características da
linguagem são:
> é dotada de recursos multithreaded, permitindo a implementação de aplicações
multitarefa;
> possui um vasto conjunto de componentes para a implementação de Interfaces Gráficas
com o Usuário (GUI — Graphics User's Interface), por meio das classes da biblioteca
AWT (Abstract Window Toolkit);
> devido à sua natureza gráfica, inclui recursos de manipulação de elementos gráficos
independentemente do dispositivo gráfico e da plataforma operacional;
> permite a manipulação de recursos de texto e características das fontes de texto;
> permite o controle dos eventos de mouse e teclado sobre os objetos "encapsulados" ciá
interface gráfica, bem como sobre eventos definidos pelo programador;
> possui recursos para processamento e análise de imagens na maioria dos formatca
gráficos padrões, como, por exemplo, arquivos GIF e JPEG;
> permite a inclusão de bibliotecas de propósito específico pela definição de interface
denominadas packages (como exemplo, pode-se citar bibliotecas para Computaç
Gráfica, Hipermídia, Programação Concorrente, Banco de Dados e outras).
Essas características fazem parte de todas as versões da linguagem Java. A partir da versão 1.
também chamada de Java 2, foram inseridos recursos avançados para a construção de interfac
com o usuário. O Java Swing, que faz parte da biblioteca JFC (fava Foundation Classes), é u
extensão do AWT que foi integrada à linguagem. O Swing oferece uma funcionalidade bastan
aprimorada em relação em relação ao seu predecessor, sendo pode-se destacar [Lem98]:
> a adição de novos componentes de interface (widgets);
> a expansão dos recursos dos componentes existentes;
> um melhor tratamento de eventos;
> permite selecionar a aparência e o comportamento do ambiente (plataforma);
> os componentes são implementados inteiramente em Java.
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Em uma rede heterogênea como a Internet, formada por milhões de máquinas diferentes ligadas
entre si, as características de Java a colocam em posição confortável como a linguagem ideal para
este ambiente. O seu uso pode reduzir o custo de aplicativos que devem executar em várias
plataformas, pois não é mais necessário portar e compilar o código-fonte para cada plataforma
diferente, e tratar os bugs em cada uma delas individualmente, nem gerar documentação e fornecer
suporte para cada plataforma. Só há uma compilação, uma documentação e um produto comercial
[Tho96].
3.5.2. Applets e aplicações stand-alone

Um programa Java pode tomar dois runios com relação à sua filosofia de execução: pode ser uma
applet ou uma aplicação stand-alone, ou ambos, dependendo de como o programa é escrito e dos
recursos que usa [Lem96]. Uma applet é definida como um "pequeno programa" Java que necessita
de uma página Web e um browser (tal como Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer ou
outros) para ser executada. Por outro lado, uma aplicação stand-alone é um programa Java que pode
ser executado por um comando vindo do usuário. Como o interesse maior para esse trabalho é
analisar os recursos para programação na Web, a seguir trataremos especificamente de applets, pois
o uso de aplicações não se encaixa nesse contexto.
Como as applets são projetadas para serem descarregadas a partir de um site remoto e depois
executadas localmente, a segurança torna-se importante. Assim, as applets (ao contrário das
aplicações), são restritas pelos browsers quanto ao que podem fazer [Cor97]. No momento, as
applets "não assinadas" (ver Capítulo 5) não podem:
> executar um programa que está na máquina local;
> comunicar-se com qualquer host além do servidor a partir do qual foram transferidas;
> ler ou gravar no sistema de arquivos do computador local (isso se aplica aos browsers
Netscape Navigator e Internet Explorer. Outros browsers podem implementar restrições
de segurança menos rígidas);
> obter quaisquer informações sobre o computador local, exceto a versão de Java em uso, o
nome e a versão do sistema operacional, bem como os caracteres usados para separar
arquivos (por exemplo, '1' ou 'V) ou caminhos (como c:c ou `;') e linhas (como 'VI' ou
'\r\n'). Em particular, as applets não podem descobrir o nome do usuário, endereço do
correio eletrônico etc.
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Atualmente, a versão 1.2 de Java permite que as applets façam tudo o que uma aplicação Java pode
fazer, utilizando assinaturas digitais, que fornecem um mecanismo para relaxar as restrições de
segurança impostas as applets. Essa questão da segurança em Java merece atenção, e será discutida
no Capítulo 5, pois foi de extrema importância na implementação do Vis Web.
As applets são executadas na máquina do cliente, o que representa uma grande inovação na
programação para a Web, sendo que elas podem ser embutidas em documentos HTML que, assim,
tornam-se interativos. Como Java é uma linguagem de programação, é muito mais fácil tornar uma
applet interativa do que fazer o mesmo diretamente com uma página Web. Sem Java, criar uma
página Web interativa requer o envio de dados para um script CGI no servidor. O script CGI precisa
processar os dados e retomar os resultados em um formato adequado ao browser. Com as applets, o
processamento é passado para o sistema do usuário que, presume-se, trabalhará mais rápido do que
um servidor que esteja lidando com milhares de pedidos naquele momento. Além do mais, se
muitos dados tiverem que ser calculados, não é preciso se preocupar com a velocidade de
transmissão da máquina servidora, pois isso será feito localmente.
3.5.3. Estágios do ciclo de vida de uma applet

Toda applet Java herda um conjunto de comportamentos padrão da classe Applet. Na maioria dos
casos, esses comportamentos não estão associados a qualquer ação específica visível ao usuário, a
menos que se sobregrave algum dos métodos de modo a estender a funcionalidade básica da applet.
Embora uma applet simples não pareça fazer muito, vários fatos estão acontecendo na retaguarda
em relação à execução do ciclo de vida da mesma. Há cinco estágios neste ciclo, cada qual
possuindo um método correspondente que pode ser sobregravado [Nau96]:
». estágio de inicialização: o objeto applet é criado e carregado para execução, o que
ocorre apenas uma vez no ciclo de vida. Nesse ponto, é apropriado criar os objetos
necessários à applet, e inicializar os valores necessários a sua execução. Este estágio é
executado pela sobregravação do método mito.
». estágio de partida: ocorre quando o sistema começa a executar a applet, podendo
ocorrer após o estágio de inicialização ou quando a applet é reinicializada. Este estágio é
executado pela sobregravação do método start0.

». estágio de desenho: ocorre sempre que a tela da applet precisa ser desenhada na tela do
browser. Isso acontece logo após o estágio de partida e sempre que a tela da applet
precise ser restaurada. Este estágio é executado pela sobregravação do método paint0.
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». estágio de parada: o próprio browser executa o estágio de parada quando a applet não
estiver visível na tela devido a um processo de navegação efetuado pelo usuário. Pode-se,
ainda, atingir este estágio através da sobregravação do método stop().
». estágio de destruição: destrói a applet no final da execução. O browser executa este
processo automaticamente. Porém, se for necessário remover recursos que a applet tenha
usado durante a execução é melhor não deixar por conta do browser e sobregravar o
método destroy0.

3.6. Java 3D
A API (Application Program Interface) Java 3D é uma interface de programação voltada para a
criação de aplicações gráficas e applets que manipulam componentes tridimensionais [Sow97]. Ela
possui mecanismos de alto nível para criar e manipular geometrias 3D, e para construir estruturas
usadas no rendering dessas geometrias, permitindo a descrição de mundos virtuais complexos. Java
3D também é multiplataforma, sendo parte da suite de APIs denominada JavaMedia. É bem
adaptada à Internet, justamente porque as aplicações e applets escritas com a API Java 3D têm
acesso a todo o conjunto de classes de Java.
A definição da API Java 3D tomou por base as APIs gráficas existentes e, também, as novas
tecnologias. Em Java 3D, as construções gráficas de nível baixo resultam de uma síntese das
melhores idéias encontradas em APIs como Direct3D, OpenGL, QuicicDraw3D e XGL. Da mesma
forma, suas construções em alto nível sintetizam as melhores idéias encontradas em vários sistemas
baseados em grafos de cena. Java 3D introduz alguns conceitos que, comumente, não são
considerados como parte do ambiente gráfico, tal como o som espacial 3D. A capacidade sônica de
Java 3D pode contribuir para oferecer ao usuário uma experiência de imersão em ambientes virtuais
mais acentuada.
Um dos principais requisitos da API era o bom desempenho. Muitas decisões de projeto foram
tomadas para que implementações Java 3D pudessem explorar ao máximo o hardware disponível.
Outros requisitos importantes são:
». fornecer um conjunto adequado de recursos para a criação de mundos 3D;
». estabelecer um paradigma de programação orientada a objetos de alto nível que
possibilite aos programadores o desenvolvimento rápido de aplicações e de applets
sofisticadas;
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> dar suporte aos carregadores em runtime. Isso faz com que Java 3D acomode uma
grande variedade de formatos de arquivo, como formatos CAD específicos de fabricante,
formatos de intercâmbio, VRML 1.0 e 'VRML 2.0.
3.6.1. O paradigma de programação

Os elementos gráficos em Java 3D são construídos com objetos, denominados nós, os quais podem
ser tratados tanto individualmente quanto em grupo. Em função disso, objetos são interligados em
uma estrutura denominada grafo de cena, que é uma estrutura simples e flexível para a
representação e rendering de cenas. O grafo de cena contém, ainda, uma descrição completa de toda
a cena, ou universo virtual, incluindo dados geométricos, atributos e o modo de rendering a ser
adotado na visualização [Nad97].
Os métodos que manipulam objetos Java 3D possibilitam acesso, alteração e interligação de nós,
sendo que as ligações individuais entre nós sempre representam um relacionamento direcionado: de
pai para filho. O grafo de cena é um grafo direcionado e acíclico [Sow97]. Um grafo de cena para
uma aplicação simples é ilustrado na Figura 3.4. Esse grafo organiza e controla o rendering dos
objetos que o compõem. O renderizador Java 3D percorre o grafo de uma maneira consistente,
permitindo operações concorrentes, como o rendering simultâneo de múltiplos objetos. Isso é
possível porque os grafos de cena não podem compartilhar estados entre os ramos de uma árvore.

Figura 3.4 - Exemplo de um grafo de cena em Java 3D [Sow97]
O futuro de Java 3D promete ser muito promissor, pois uma de suas principais vantagens é
justamente o fato de utilizar todos os recursos disponíveis em Java, adicionando recursos gráficos
3D. Uma outra vantagem é a definição de recursos de interação na própria linguagem, ao contrário
de VRML.
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3.7. Considerações finais
As ferramentas apresentadas neste Capítulo são fundamentais para o desenvolvimento de aplicações
voltadas para a WWW. Nesse contexto, foram apresentadas algumas ferramentas disponíveis,
mostrando as suas características e os principais recursos de programação. No próximo Capítulo
discute-se as opções para disponibilizar recursos de Visualização na WWW, mostrando os recursos
existentes atualmente oferecidos pelas ferramentas apresentadas neste Capítulo, e as limitações e
problemas relacionados ao uso da WWW para a visualização de dados.
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4.1. Considerações iniciais
A WWW tem revolucionado a maneira pela qual acessamos informação. Fontes de dados podem
ser mantidas por quem os gerou, o editor; e o receptor, ou o observador dos dados, pode acessá-las
convenientemente pela Internet usando um browser Web. Esse modelo de trabalho permite ao editor
manter a informação continuamente atualizada, garantindo que o observador receba os dados
atualizados em tempo de consulta [VVoo96]. Com isso, a Web está se tomando uma nova mídia para
a Visualização, mudando a maneira como as aplicações de visualização são desenvolvidas,
distribuídas e usadas. Além disso, a Web oferece uma mídia rica e flexível para estabelecer a
ligação entre aplicações, dados, informações e usuários [Roh97].
Este Capítulo discute como os recursos de programação para a Web podem ser utilizados para
disponibilizar recursos de visualização na WWW. Na Seção 4.2 são apresentadas algumas
considerações relativas à geração de visualizações estar concentrada no cliente ou no servidor Web.
Na Seção 4.3 é apresentado um modelo de referência para a Visualização distribuída, mostrando
alguns dos cenários existentes descritivos do processo de geração de visualizações, bem como as
vantagens e desvantagens de cada um. Na Seção 4.4 são apresentadas algumas formas de se
disponibilizar visualização na Web, usando os recursos discutidos no Capítulo anterior, bem como
as limitações associadas a essas soluções.

4.2. Visualização no cliente versus no servidor
Jern [Jer98] define dois tipos de clientes Web no contexto de aplicações de visualização. Um cliente
"thin" exige o mínimo de software e funciona como uma interface para uma aplicação
disponibilizada na Web. Nesse caso, o cliente Web não é capaz de executar um programa, a menos
que os executáveis sejam descarregados no próprio cliente, do mesmo modo que plug-ins ou
componentes. Por outro lado, um cliente "fat" suporta interfaces gráficas com o usuário altamente
interativas, cujo conforto de uso é, freqüentemente, o fator principal para considerar uma solução
baseada na Web.
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Entretanto, o conceito de um cliente "thin" levanta a questão do rendering da visualização no
cliente versus no servidor. Os browsers Web padrões são "estáticos" e não permitem que qualquer
manipulação visual seja executada no cliente. A interação do usuário com a aplicação é altamente
dependente da taxa de transmissão da rede, sendo que a divisão do processo de visualização entre o
cliente e o servidor seria uma maneira eficaz de distribuir os recursos computacionais.
A linguagem Java está sendo usada para superar algumas dessas limitações. Java permite a criação
de applets que são automaticamente descarregadas e executadas no cliente, o que pode aumentar
significativamente a interação entre a aplicação cliente e o usuário. Entretanto, as applets Java ainda
são dependentes da taxa de transmissão da rede pois, dependendo do escopo e da aplicação, applets
e seu conjunto de dados devem ser descarregados toda vez que estiverem sendo usados [Jer981.
Portanto, a necessidade de interação sofisticada com o usuário, manipulação de dados e alto
desempenho gráfico, são as maiores razões do uso de um cliente 'fat".

4.3. Um modelo de referência para a Visualização
Um modelo de referência para a ViSC é proposto por Upson et ai. [Ups89]. Este modelo vê o
processo de visualização como um pipeline, no qual uma fonte de dados é alimentada, filtrada,
mapeada e renderizada para criar uma imagem final. O processo de filtragem seleciona os dados de
interesse (por exemplo, um corte); o processo de mapeamento cria uma representação geométrica
abstrata dos dados (por exemplo, um mapa de contorno); e o processo de rendering, a partir da
geometria 313 gerada pelo processo de mapeamento, aplica modelos de iluminação, tonalização e
projeção para criar uma imagem. Esse pipeline é ilustrado na Figura 4.1.

Dados
Editor

Imagem
Filtragem

1

Mapeamento

1

Rendering

Observador

Figura 4.1 - Pipeline de Visualização

Esse modelo pode ajudar a entender a visualização na Web: os dados são gerados por alguém (o
editor); a imagem é apresentada ao observador; mas cenários diferentes do processo de geração
podem ser identificados quando consideramos quem tem a responsabilidade pela aplicação dos
processos intermediários. Nas Subseções seguintes são discutidos alguns cenários propostos por
Wood et ai. [Woo96], baseados nesse modelo de referência para a visualização na Web.
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4.3.1. Cenário 1

Neste cenário, que é o mais usual quando se considera a Web no estágio atual, o editor cria a
visualização como uma imagem. Em geral, as imagens gráficas ainda são exibidas em formatos
gráficos padrão (por exemplo. GIF ou JPEG), e não necessariamente no formato originalmente
usado quando de sua geração. O mesmo pode ser dito das animações, que são geradas anteriormente
e colocadas em um formato padrão (por exemplo, MPEG) para depois serem exibidas, não
permitindo nenhuma interação por parte do observador, que fica limitado a ver o resultado [Rhy95].
Esse cenário é ilustrado na Figura 4.2, interpretado em termos do modelo de referência anterior.

Dados

Imagem

R
1

Filtragem Mapeamento

Ren1dering

Observada

Figura 4.2 - Cenário 1: exibindo imagens na kfieb

As limitações dessa abordagem são: as imagens são, freqüentemente, grandes, demoram para ser
transferidas e, quando chegam, estão "mortas", ou seja, o observador tem pouca oportunidade de
manipulá-las.
4.3.2. Cenário 2

Neste cenário, o editor cria a visualização como um modelo 3D, o que representa um avanço
significativo em relação ao anterior, que usa imagens ou animações pré-gravadas. Isso é conseguido
usando VRML, que permite ao observador renderizar o modelo como desejar, com a possibilidade
de passear através de um espaço 3D. Esse cenário é ilustrado na Figura 4.3, sendo que o editor
produz o modelo VRML e o observador interage com o mesmo usando um browser adequado.
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Figura 4.3 Cenário 2: interagindo com mundos 3D na Web
-

Os cenários descritos até o momento permitem ao observador ver os resultados, essencialmente, da
mesma forma em que foram produzidos pelo editor, ou seja, o observador não manipula os
parâmetros da visualização. Evidentemente, no caso de VRML, o observador tem muito mais
liberdade para explorar o modelo, mas o modelo abstrato dos dados foi fixado, em ambos os casos,
pelo gerador da informação, ou seja, pelo editor.

4.3.3. Cenário 3
Um cenário diferente ocorre quando o observador tem a responsabilidade pela geração da
visualização, como ilustrado na Figura 4.4. Neste cenário, o editor coloca dados não tratados na
Web, sendo que o observador acessa esses dados e usa um sistema de visualização ou uma aplicação
auxiliar para examiná-los. Em termos do modelo de referência para visualização, todo o pipeline é
passado ao observador.
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Dados
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0

Figura 4.4 - Cenário 3: visualizando dados pela Web

,sta abordagem tem algumas vantagens: o observador tem completa liberdade para explorar os
dados; estes podem não apenas ser visualizados, mas também submetidos a análises estatísticas. Por
outro lado, há também algumas desvantagens: o observador deve ter um software de visualização
adequado e saber usá-lo, e deve ter capacidade de processamento disponível para executar o sistema
de visualização. Além disso, não existe até hoje um padrão para visualização, ou seja, sistemas
diferentes usam modelos de dados diferentes, o que dificulta o processo.
4.3.4. Cenário 4
Os cenários anteriores atribuem toda a responsabilidade de criar as visualizações ao editor
(Cenários 1 e 2) ou então ao observador (Cenário 3). Em ambos os casos, há dificuldades: deixar o
processo a cargo do editor é muito inflexível, e impede que o observador interaja de forma a
controlar o processo de geração das visualizações; por outro lado, deixar toda responsabilidade com
o observador impõe sérios requisitos quanto à capacidade computacional. Claramente, essa é apenas
uma faceta de um outro debate em andamento, que discute se o processamento computacional deve
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ser centralizado e os resultados transmitidos como um serviço de rede, ou se o poder de
processamento deve ser distribuído entre os usuários finais.
Há uma solução que representa um meio termo, oferecendo em certo sentido o melhor de ambos os
mundos, na qual o editor e o observador compartilham a responsabilidade. Esse cenário é ilustrado
na Figura 4.5, no qual o editor oferece o poder de processamento e a estrutura de visualização
básica apropriada para os dados relacionados, e o observador tem um conjunto de opções (por
exemplo, um formulário HTML) para definir os parâmetros da visualização. Isso pode ser feito por
uma interface com o usuário, que pode ser um formulário simples no qual opções são selecionadas e
passadas ao servidor. Nesse esquema, o pipeline é executado em um servidor associado ao editor,
mas o controle desse pipeline fica com o observador, que tem, assim, total responsabilidade pelo
rendering (como no Cenário 2), com o modelo resultante sendo gerado e transmitido pelo editor
(por exemplo, na forma de um documento VRML).

Dados

R

Editor

Filtragem Mapeamento Rendering

Servidor

Imagem
Observador

Cliente
Formulário

Servidor de
Visualização

Submit

VRML

Figura 4.5 - Cenário 4: requisitando a visualização pela Web

4.4. Recursos para visualização de dados na WWW
Desde o surgimento da WWW houve uma evolução significativa nos recursos de visualização
disponíveis para a Web. Os efeitos dessas transformações têm sido significativos, permitindo a
criação de páginas Web de alta qualidade que incluem animações e mundos virtuais. A melhor
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interação com o usuário é, sem dúvida, a maior motivação para essas transformações, mas no que se
refere à praticidade, a interação ainda deixa muito a desejar.
Nas Subseções seguintes são discutidas algumas dessas mudanças e ilustra-se como a Web pode ser
usada para tornar a visualização de dados mais acessível, interativa e poderosa. Além disso, são
discutidas as vantagens e desvantagens de se criar visualizações tanto no cliente quanto no servidor,
mostrando algumas alternativas possíveis utilizando as ferramentas apresentadas no Capítulo 3.

4.4.1. Primórdios da Visualização
Embora a WWW tenha passado a receber muita atenção a partir dos anos 90, suas fundações
remontam a décadas anteriores, quando foram criadas a Internet e a ARPanet. O que tornou os anos
90 tão significativos foi o desenvolvimento de algumas ferramentas visuais padronizadas para troca
de informação, entre as quais os browsers Web como Mosaic, Netscape Navigator e Microsoft
Explorer, os quais oferecem uma interface unificada que suporta mUitos tipos de dados (ou
conteúdos).
O primeiro tipo de conteúdo a ganhar aceitação na Web foi a linguagem HTML, que fornece uma
maneira de formatar textos e imagens em um documento que pode ser compartilhado na Web,
permitindo também incluir links ativos que levam o leitor (observador) a outros documentos. No
caso da visualização de dados, o uso de documentos HTML com imagens ajuda a solucionar
problemas de compartilhamento de resultados, mas ainda limita o usuário a observar imagens
estáticas [5ch98]. Essa abordagem, segundo os cenários apresentados na Seção anterior, estaria
enquadrada no Cenário 1 (ver Figura 4.2).
A limitação ao uso de imagens estáticas foi rapidamente resolvida com o advento de browsers Web
capazes de suportar outros tipos de conteúdo, incluindo formatos de animação como MPEG, AVI e
QuickTime. Com esses recursos, um link em um documento HTML pode carregar uma animação,
que o usuário pode observar. Por exemplo, há várias maneiras de realizar a extração de
isosuperfícies em um conjunto de dados volumétricos e gerar uma pequena animação. Uma delas é
criar um arquivo MPEG, o qual pode ser embutido em um documento HTML. A Figura 4.6 mostra
um exemplo desse tipo de visualização, gerado com o código HTML ilustrado na Listagem 4.1.
Esse exemplo, assim como os demais ilustrados neste Capítulo, foi extraído de Schroeder et al.
[Sch98].
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<HEAD> <TITLE> Sample MPEG Animation Page </TITLE> </HEAD>
In this page we show an MPEG animation of a visualization of the visible woman dataset. The MPEG is
stored in a file tissue.mpg. We also have taken one frame from the animation and stored it as a static JPEG
image tissue.jpg. We display the JPEG image so that someone visiting the site will have an idea of what the
mpeg animation will contam.
<BR> <A HREF="tissue.mpr> <IMG SCR="tissue.jpg">
<BR> Click here for an MPEG Animation </A>
Listagem 4.1 - Exemplo de um documento HTML referenciando urna animação MPEG

O exemplo mostra uma animação MPEG criada para exibir informações extraídas do conjunto de
dados da "mulher visível". Ainda assim, a animação é pré-gravada, e o usuário não interage com
ela, de forma que continuamos no Cenário 1.

,•••••••:.Jtfl.; -01;c:44;/;;:r -C nh/pub c_13.4. lapp 1,-;a1

In this page we show an MPEG animation of a visualization of the visible
woman dataset. The NIPEG is stored in a file tissue.mpg_ We also have
taken one frame from the animation and stored it as a static JPEG image
tissue.jpg. We display the JPEG image so that someone visiting the site
will have an idea of what the m e• animation will contam.

elick_bereiswan NIPPrFigura 4.6- Exemplo de visualização usando MPEG [Sch98]

O próximo passo na evolução dos recursos foi dar ao cliente o controle sobre a seqüência de
geração da animação no servidor. Para facilitar esse processo, foi introduzido um mecanismo para
permitir ao cliente o envio de informações genéricas para o servidor. O CGI, juntamente com
formulários HTML, atendem esta proposta. Nesta abordagem, um formulário HTML coleta
informações do cliente, transmite-as ao servidor que executa um script CGI e, finalmente, produz
um resultado para o cliente observar.
A Figura 4.7 ilustra o uso de CGI com um formulário HTML, permitindo que o cliente mude o
valor da isosuperfície. O formulário foi gerado com o código HTML ilustrado na Listagem 4.2.
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Listagem 4.2 - Exemplo de um documento HTML contendo um formulário
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Figura 4.7 - Exemplo de um formulário HTML [Sch9/1]
Assim que o cliente submete o formulário, o servidor chama o script CGI e passa as informações
fornecidas. O script gera uma nova animação MPEG baseada nessas informações, retornando-a ao
cliente. Esse exemplo caracteriza um cenário no qual o usuário pode definir parâmetros para a
geração da visualização, mas não interage diretamente com os modelos gerados na mesma.
Nesses exemplos, existe um laço fechado de interação entre cliente e servidor, mas dois problemas
permanecem. Primeiro, essas abordagens colocam toda a carga computacional no servidor. Ainda
que isso possa ser viável para algumas aplicações, alguns servidores podem literalmente receber
milhões de pedidos por dia, sobrecarregando seriamente os seus recursos. Segundo, embora o
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processo seja interativo, o tempo de espera entre fazer uma mudança e ver os resultados pode ser
considerável, dependendo do tamanho da animação e da largura de banda da comunicação.
4.4.2. Visualização usando VRML

Apesar de ser uma ferramenta poderosa para a criação de documentos hipertexto, a HTML não
suporta conteúdo tridimensional. Essa limitação pode ser grave se estivermos interessados em
explorar dados 3D e não sabemos exatamente o que desejamos ver ou apresentar para um usuário.
Como conseqüência, um desenvolvimento importante foi a possibilidade de criar modelos de
mundos 3D nos quais o usuário pudesse navegar livremente. Como resultado dessa necessidade de
maior interatividade, surgiu a VRML, já apresentada no Capítulo anterior.
A idéia básica por trás de VRML foi criar um padrão de definição para a transmissão de conteúdo
3D na Web. Esse conteúdo é descarregado do servidor, e a interação ocorre no cliente. Isso ajuda a
solucionar tanto o problema de carga excessiva no servidor, quanto o alto tempo de interação
associado à abordagem anterior de gerar animações MPEG no servidor. Muitos sistemas de
visualização, incluindo o VTK, permitem a exportação de cenas para arquivos VRML. Na próxima
Subseção, é exemplificado um servidor de visualização que faz uso de VRML e do VTK.
4.4.3. Um servidor de visualização VRML

O exemplo anterior, do servidor de visualização MPEG, pode ser melhorado criando um servidor de
visualização VRML. No exemplo melhorado, a idéia básica é a mesma de antes, ou seja, é usado
um formulário HTML para definir os parâmetros para a visualização, que então dispara um script
CGI. A diferença é que, neste exemplo, o servidor vai gerar um documento VRML, que será
retomado ao cliente. O cliente poderá, então, controlar o ponto de observação e o rendering do
modelo VRML. Os dados e o sistema de visualização ainda residem no servidor, sendo que o
cliente precisa apenas ter um browser Web compatível com VRML. Essa abordagem se enquadra
no Cenário 4 da Seção anterior (ver Figura 4.5).
Neste exemplo, o formulário HTML é, essencialmente, o mesmo usado no exemplo anterior,
ilustrado na Figura 4.7. O que muda é que o script CGI produz um documento VRML, ao invés de
um MPEG. Para isso, o script precisa extrair os valores informados no formulário, que são passados
pelo browser ao servidor de forma codificada. A Listagem 4.3 mostra como extrair esses valores
em C++.
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Listagem 4.3 - Exemplo de um script CGI usando C++ e VTK

Uma vez obtidos os dados do formulário, eles podem ser usados para definir o pipeline de
visualização, como usual. Na Listagem 4.4, uma isosuperfície é adicionada ao renderer baseado na
entrada de "IsoType" do formulário.
Ifl(sirCiUkitritiTYPefftbff4).Y retir-i>kddAçt0' À'sotAc ror);II Ádicippa isaaitjte tet
it(stremp(isoTYPe, "Tratta2aren0-4.9), i.̀64",„ct0,->Pepraper6;()L>áht9pag* t(0
Listagem 4.4 • Exemplo de um script CGI usando C++ e VTK (Continuação)

Uma vez que o pipeline foi definido, o último passo é gerar um cabeçalho próprio e uma saída
VRML. A Listagem 4.5 mostra como fazer isso, usando a classe do VTK que exporta VRML.
friff(irdOue4ié6titentirypex-warld/x-vi-Ml‘ii")?7/„Xpvia
otcahreçalhtinlyl
,
,
fpring(,átdou',+"Prggnia:„ho-ca,Cljelii\n!');
',„ ,
ar,VRAILExp''ti'rter ;kwOter.= vtkVRMLExpikte'
,t); MKstrevetasai
wtiter->SetInput (renWia);
,--• .
..
writetíSetEllêrrointer
Çátdout)—
,,, tx;
wriiét>- Witex.)

uivo;WKIVIL
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Listagem 4.5 - Exemplo de um script CGI usando C++ e VTK (Continuação)

Uma instância de vtkVRMLExporter é criada, associada a uma instância de vtkRenderWindow
como entrada, e sua saída é redirecionada para a saída padrão. Quando o método Write é aplicado,
o "exportador" atualiza o pipeline de visualização e produz uma saída VRML. O objeto
vtkRenderWindow nunca será renderizado e a janela associada não aparecerá no servidor. A
interação fica por conta do browser VRML do cliente, não havendo necessidade de um objeto
interactor do VTK.
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4.4.4. Visualização usando Java

Os exemplos discutidos até agora ilustram várias maneiras de gerar visualizações baseadas na Web.
Cada estratégia tem seus benefícios, mas falta a flexibilidade encontrada em programas
desenvolvidos para esse fim, e é nisso que Java se destaca. A linguagem foi projetada para trabalhar
em uma ampla variedade de hardware sem a necessidade de recompilação e com alta
confiabilidade. Essas mesmas qualidades são valiosas para programação na Web, onde programas
simples devem executar em diferentes tipos de máquina sem falhas [3ch98].
Como Java é uma linguagem de programação completa, qualquer aplicação de visualização escrita
nessa linguagem executará em qualquer sistema compatível. Além disso, Java permite gerar a
visualização no servidor, no cliente ou em ambos. Vários programas Java têm surgido que são
capazes de renderizar geometrias simples ou exibir seqüências de imagens, mas o desafio atual é
executar visualizações "reais". Até pouco tempo atrás, Java tinha desempenho mim em relação a
C++ e não dispunha de uma conexão direta para explorar hardware gráfico 3D (se disponível).
Com a introdução de Java 3D, esses problemas podem desaparecer, restando apenas um problema: a
falta de uma API de visualização para a linguagem.
Embora Java seja uma linguagem interpretada e portátil, seus projetistas perceberam a importância
de ter um mecanismo para que desenvolvedores fizessem chamadas a rotinas escritas em C ou C++.
Esse mecanismo é chamado de JNI (Java Native Interface), e oferece uma maneira clara e bem
definida para que o código nativo em C e C++ opere dentro do ambiente Java. Isso permite o uso de
um sistema de visualização como o VTK, o que por sua vez garante um mecanismo para acessar
hardware gráfico 3D. O código nativo também permite que funções cujo desempenho é crítico
sejam implementadas em código C ou C++ otimizado, ao invés de em Java, com suas atuais
limitações de desempenho.
A desvantagem de usar JNI e código nativo é que isso sacrifica um pouco a portabilidade. Enquanto
que um programa Java puro pode ser interpretado e executado em qualquer máquina que suporte a
linguagem, um programa que usa código nativo de outra linguagem requer que o compilador dessa
linguagem esteja instalado no cliente, sendo que para cada tipo de máquina que se deseja suportar é
necessário ter uma versão compilada do código nativo. Para um toolkit como o VTK, é preciso que
o cliente descarregue o suporte nativo antes de começar a executar aplicações que usam Java com
VTK. Dependendo das necessidades da aplicação, os dados ficam no servidor e apenas os
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resultados são enviados para o cliente, ou os dados podem ser enviados para o cliente tanto para o
processamento quanto para a observação.
O próximo exemplo mostra como usar Java e VTK Para exibir alguns modos de vibração de uma
placa retangular. Esses modos de vibração são mapas de deslocamento que ilustram o movimento
de um objeto, no caso a placa. Nesse exemplo não é necessário usar um formulário HTML como
nos anteriores, pois Java permite construir uma interface com o usuário para obter as informações
requeridas. A Listagem 4.6 mostra o primeiro passo, que é criar um documento HTML que irá
disparar a applet Java.
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1%./APPLET>Listagem 4.6 Exemplo de um documento HTML referenciando uma applet que faz uso do VTK
Quando o cliente encontra a palavra-chave APPLET, ele pede a applet Java especificada ao
servidor e inicia sua execução. As primeiras linhas da applet, ilustradas na Listagem 4.7, importam
outras classes que serão usadas. Java usa a classe VTKModel para ler arquivos de dados do VTK
através da Web. A linha import vtk.* fornece acesso a todos os objetos nativos do VTK.
unpo,gignitY0
inWdft vtk
impOrt java.avst,
importjava.applet..1
unportjayatioldpot,Strok
.importjavamet:URL, '
Listagem 4.7 - Exemplo de uma applet Java com VTK
Em seguida aparece a definição de uma classe App2, como ilustrado na Listagem 4.8. Como na
maioria das applets Java, esta classe estende a classe Applet. Ela tem algumas variáveis de
instância, incluindo alguns objetos VTK que serão usados para montar o pipeline de visualização.
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Listagem 4.8 - Exemplo de uma appiet Java com VTK (Continuação)

O método initO, ilustrado na Listagem 4.9, lida com a inicialização da applet. É nele que os
parâmetros do documento HTML serão processados, e o pipeline de visualização e a interface com
o usuário serão montados. Para colocar a janela de rendering dentro da interface do usuário foi
utilizada a classe vtkPanel, que é uma subclasse da classe Canvas de Java. Desse modo, a janela de
rendering pode ser tratada como se fosse exatamente uma outra componente da interface com o
usuário.
publie:yrda init(X
CridlingLaYou

GridlingLajdurê

g...tins.setLayout d);
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Listagem 4.9 - Exemplo de uma applet Java com VTK (Continuação)

No trecho de código exibido na Listagem 4.10 é verificado se o parâmetro "model" foi fixado, e é
aberta uma conexão stream com o servidor para que a classe VTICModel a use para descarregar o
arquivo de dados em uma string Java. Esta é, então, passada para o vtkPolyDataReader, para
disponibilizar os dados para o código nativo no cliente.
ínput8ttya
".
- I");
Wiqiç = getrarametermodp
i :(th naffle=:=`
, nullX + 07
rininame-= iiihodel.dbj";
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// Cria o modelo
pr =-Jogw vtirTolyeapEeadcr();
pr.KzactFroilt(.$1080110;
pr 8etbiputString(ilid.GetData0);
pn8êtVãtorT14ant'ePemoCleTt);
warp = no*: vtkWârpVeCioC();
warp.SetInput(pr.GctOutpUt());
warP;Sei,5Çálçna00`;(0;5)iw
Listagem 4.10 - Exemplo de uma app/et Java com VTK (Continuação)
O restante do pipeline é montado da mesma maneira que em C++ ou Tcl, com a exceção de que a
sintaxe de Java está sendo usada. O resultado da execução dessa applet é ilustrado na Figura 4.8.

Figura 4.8 - Exemplo de uma visualização usando Java e VTK [Sch98]
Esse exemplo demonstra uma das vantagens de usar Java para visualização na Web, numa
abordagem que pode ser enquadrada como um meio termo entre os Cenários 3 e 4 (ver Figuras 4.4
e 4.5). O pipeline é executado no cliente, mas é disponibilizado no servidor. Uma solução usando
VRML exigiria que a geometria de cada modo de vibração da placa fosse enviada ao cliente para
observação. Com Java e VTK a geometria pode ser enviada uma única vez junto com um conjunto
de deslocamentos escalares para cada modo de vibração. Então, o cliente pode "alternar" entre os
modos vibracionais oferecidos (ver Figura 4.8), sendo que a geometria pode ser modificada
rapidamente pelo cliente sem qualquer tráfego adicional na rede. Além disso, o cliente poderia
combinar os modos vibracionais ou realizar uma animação mostrando a vibração da placa sem
precisar voltar ao servidor, e sem requerer muito mais dados do que um único modelo VRML da
placa. Entretanto, se o cliente decidir examinar uma outra geometria, é possível retomar ao servidor
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para acessar novos dados. É pela flexibilidade oferecida que Java tem se tornado um mecanismo
popular para implementar interação no cliente em aplicações Web [Roh97].
4.4.5. Visualização usando Java 3D

Embora o uso de código nativo (por exemplo, uma implementação do VTK) em um ambiente Java
forneça um mecanismo para explorar a aceleração oferecida por hardware gráfico, o Java 3D é uma
tentativa de produzir tal suporte como parte da API padrão de Java. A API Java 3D ainda não está
consolidada, mas grande parte de sua estrutura básica já foi finalizada [Sow97, Sch98]. Java 3D
oferece tanto rendering baseado no grafo de cena, de forma similar à VRML, quanto um modo de
rendering imediato de alto nível. O suporte ao modo de rendering imediato não é tão completo
quanto em bibliotecas como a OpenGL, mas oferece um bom subconjunto dessa funcionalidade. A
Listagem 4.11 mostra o código de uma applet em Java 3D, ilustrando a sintaxe de um programa
para construir um cubo simples e estático. O resultado desse exemplo é ilustrado na Figura 4.9.
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public static void main(String[] args) {
Frame frame = new MainFrame(new Hello3D(). 256, 256);

Listagem 4.11 - Exemplo de uma applet que utiliza Java 3D

MApplet Viewer Hello3D.class

IREIE3

Appiet

Applet started.
Figura 4.9 - Exemplo de uma visualização usando Java 3D

Uma vantagem significativa de usar Java 3D ao invés de JNI é que as applets de visualização
podem ser escritas puramente em Java, sem necessidade de código nativo. Apesar da versão atual
do VTK não suportar uma implementação puramente em Java de seus algoritmos de visualização.
tal solução será viável se o prometido aumento de desempenho de Java de fato ocorrer. Essa
abordagem, como no exemplo anterior, também pode ser enquadrada como um meio termo entre os
Cenários 3 e 4 (ver Figura 4.4 e 4.5).
4.4.6. Visualjzação usando VRML, Java e a EAI

A EM (Externa! Authoring Interface) oferece à VRML a mesma combinação de poder e
flexibilidade de Java 3D, por meio de uma interface de comunicação que permite à Java e VRML
interagirem entre si [Sch98]. Isso é particularmente útil porque uma applei pode criar um mundo
VRML, adicionar e remover nós do grafo de cena e, alternativamente, um grafo de cena VRML
pode invocar código Java ou JavaScript em resposta a um evento. De alguma forma, essa solução é
similar à que usa Java 3D, com a exceção de que VRML está sendo usada para o rendering, ao
invés do mecanismo de rendering de Java 3D. Ambas as soluções têm as vantagens de Java como
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uma linguagem de propósito geral para lidar com a programação e a construção de interfaces com o
usuário.
Há várias maneiras de organizar uma visualização utilizando a EAI. O método mais comum é usar
uma página HTML que carrega, de forma tradicional, tanto um mundo VRML quanto uma applet
Java. Esse cenário é ilustrado na Figura 4.10, sendo que a listagem que descreve a implementação
desse exemplo pode ser encontrada em Schroeder et ai. {Sch98].

Grcw Sphç. SIwfr,k Sph.r.

Figura 4.10 - Exemplo de uma visualização usando VRML, Java e EAI [Sch981

4.5. Considerações finais
Neste Capítulo foram apresentados os principais recursos existentes para gerar e disponibilizar
recursos de visualização na Web. Há algumas dificuldades, entre as quais o limite de taxa de
transmissão pela Web, a falta de familiaridade e dificuldade de interação com modelos 3D, além das
limitações de hardware e software existentes atualmente. O sistema Vis Web foi implementado
usando appiets Java, e é descrito no Capítulo 6, bem como a motivação para a escolha desta
tecnologia. No próximo Capítulo é apresentado um estudo sobre a segurança em Java, um fator
crítico na implementação de appiets de visualização.
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5.1. Considerações iniciais
A linguagem Java 1.2 permite que as applets façam tudo o que uma aplicação Java pode fazer,
desde que sejam provenientes de um provedor de applets confiável e tenham assinatura digital que
permita verificar a sua autenticidade. O sistema Vis Web é composto por três módulos, sendo que
cada um é uma applet que implementa uma técnica de visualização. Para implementar os recursos
de visualização foi utilizado o VTK, que é um código nativo que deve estar no cliente, exigindo
assim que as applets fossem assinadas. Essa foi a principal razão do estudo de segurança em Java.
A segurança em Java é construída sobre três componentes fundamentais do ambiente de execução
JRE (Java Run-Time Enyironment): a verificação de bytecodes, a classe ClassLoader e a classe
Security Manager [Kov98]. A verificação de bytecodes ocorre quando uma classe Java é carregada;
antes de mais nada a JVM verifica a validade dos bytecodes do arquivo que foi carregado. A
verificação de bytecodes também controla o acesso aos membros, a checagem de super classes e de
argumentos passados como parâmetros aos métodos. Após os bytecodes serem verificados, a classe
ClassLoader procura e carrega os bytecodes, a partir da definição das classes. Além disso, ela
impede que classes da API de Java sejam carregadas via rede, o que garante que a JVM não estará
utilizando falsas representações das bibliotecas de Java.
Provavelmente, a verificação de segurança mais importante é de responsabilidade da classe Security
Manager. Sempre que uma aplicação (ou applet) tenta realizar uma operação que pode ser
prejudicial ao sistema (por exemplo, escrever no sistema de arquivos), a Security Manager verifica
se aquela operação é permitida para a aplicação em questão. No modelo de segurança do JDK 1.2 a
Security Manager permite que se estabeleça uma política de segurança, podendo restringir ou
liberar recursos para uma aplicação Java. Esse modelo de segurança é apresentado na Seção 5.2
deste Capítulo. Na Seção 5.3 são apresentados alguns conceitos relacionados à segurança de
documentos e códigos. Na Seção 5.4 são apresentadas as ferramentas de Java, que permitem criar
uma assinatura digital. Na Seção 5.5 é apresentado todo o processo de assinatura de uma applet, e
finalmente, na Seção 5.6 é apresentado o processo de execução de uma applet assinada.
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5.2. A evolução do modelo de segurança de Java
A linguagem Java tem evoluído muito, em particular visando maior confiabilidade, principalmente,
no que se refere ao controle de acesso. O modelo de segurança original oferecido pela linguagem,
conhecido como sandbox [Dag99, Gon99, McG99], fornece um ambiente muito restrito para
executar um código não confiável obtido da rede. Nesse modelo, ilustrado na Figura 5.1, o código
local tem acesso completo aos recursos básicos do sistema (por exemplo, o sistema de arquivos),
mas o código remoto que foi descarregado (uma applet) não é confiável e pode acessar somente os
recursos limitados disponíveis dentro do sandbox. Esse modelo foi proposto pelo Java Development
Kit (JDK) 1.0 e foi amplamente adotado por aplicações construídas com o JDK 1.0, o que inclui
browsers com suporte à Java.
Local Code

Remote Code

Sandbox Restricted
Access

•
~r)LOwsit
Security Manager
System Resources
(files.network
connections. etc)

1;pmee•

.4

Figura 5.1 - Modelo de segurança do JDK 1.0
O modelo de segurança do JDK 1.1 [Gon97] introduziu o conceito de uma "applet assinada",
conforme ilustra a Figura 5.2. Nesse modelo, uma applet assinada digitalmente era considerada
como código local, tendo acesso completo aos recursos, desde que a chave pública usada para
verificar a assinatura fosse confiável. Por outro lado, as applets não assinadas ainda eram
executadas no sandbox. Portanto, esse modelo resolveu parcialmente o problema, pois não existia
um meio termo, ou seja, a execução de uma applet era feita sob dois extremos. Se uma aplicação ou
applet desejasse adotar uma política de segurança diferente, teria que criar subclasses das classes
ClassLoader e Security Manager, e personalizá-las de acordo com sua necessidade. Entretanto, tal
prática requer um profundo conhecimento de segurança e pode tornar-se perigosa [Gon99].
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Figura 5.2 - Modelo de segurança do JDK 1.1

A solução veio com o modelo de segurança do JDK 1.2 [Kov98, McG99], que introduziu algumas
melhorias em relação à versão 1.1. Primeiramente, todo código, local ou remoto, pode agora estar
sujeito a uma política de segurança. Essa política de segurança define um conjunto de permissões,
sendo que cada permissão especifica um acesso permitido para um recurso particular como, por
exemplo, acesso de leitura para um arquivo.
O sistema runtime organiza os códigos em domínios individuais, em que cada um inclui um
conjunto de classes cujas instâncias recebem o mesmo conjunto de permissões. Um domínio pode,
por exemplo, ser configurado de maneira equivalente ao sandbox, de forma que as applets sejam
executadas em um ambiente restrito, se o usuário ou administrador assim o escolher.
Esse modelo, ilustrado na Figura 5.3, permite definir as restrições de acesso sem necessidade de
escrever uma nova classe Security Manager, ou de modificar a plataforma embutida [Kov98].
Assim, as applets descarregadas pelo browser podem adicionar recursos de controle de acesso à
JVM sem ter que fazer nenhuma modificação na implementação.
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5.3 - Modelo de segurança do JDK 1.2
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Na implementação do Vis Web foi utilizado o modelo de segurança do JDK 1.2, devido à sua maior
flexibilidade. As Seções seguintes apresentam os recursos de Java 1.2 para o desenvolvimento de
aplicações que fazem uso de assinaturas digitais e mecanismos de autorização, os quais foram
utilizados no Vis Web.

5.3. A segurança de documentos e códigos
A linguagem Java 1.2 permite que um documento (ou documentos), ou uma applet, ou uma
aplicação, seja assinado digitalmente e enviado a outras pessoas. Essas pessoas precisam verificar
se o documento não foi alterado durante a transmissão (por exemplo, pela interceptação por
usuários mal intencionados). Assinaturas digitais e certificados ajudam a garantir a segurança dos
arquivos enviados [Dag99].

5.3.1. Assinaturas digitais
Para gerar uma assinatura digital, é preciso ter um par de chaves (pública e privada). A chave
privada é um número que, supostamente, deve ser conhecido apenas pelo seu possuidor. Ela é
sempre associada a uma chave pública, que é um número que pode ser utilizado por uma outra
entidade para verificar a assinatura digital gerada com a chave privada.
A função das assinaturas digitais no mundo eletrônico é a mesma das assinaturas no papel do
mundo real. Desde que uma chave privada seja conhecida apenas pelo seu possuidor, o uso dessa
chave é visto como uma evidência de identidade. Desse modo, se uma mensagem for criptografada
com a chave privada de um usuário, pode se deduzir que ela foi "assinada" diretamente por ele.
A seqüência de passos associados ao uso de assinaturas digitais é a seguinte [Dag99]:
1. Assinar o documento, ou código, utilizando uma chave privada, que pode ser gerada pela
ferramenta Keytool. Feito isso, deve-se gerar uma assinatura para o documento,
utilizando a ferramenta jarsigner. Essas ferramentas são apresentadas na Seção 5.4.
2. Enviar ao receptor o documento e a respectiva assinatura.
3. Fornecer ao receptor a chave pública correspondente à chave privada utilizada para gerar
a assinatura, caso o receptor ainda não a tenha.
4. O receptor, por sua vez, deve utilizar a chave pública para verificar a autenticidade da
assinatura e a integridade do documento.
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O receptor precisa garantir que a chave pública é autêntica antes de utilizá-la para checar a
autenticidade da assinatura. Portanto, é melhor fornecer um certificado (também chamado de
certificado de chave pública) contendo a chave pública do que fornecer apenas a chave pública
propriamente dita, como discutido na Subseção 5.3.2.
5.3.2. Certificados

Os certificados documentam a associação entre chaves públicas e entidades (pessoas, empresas, e
assim por diante). São declarações assinadas digitalmente pelo dono autorizado de uma chave
privada, dizendo que a chave pública de uma determinada entidade é autêntica. Um certificado
inclui, também, informações sobre o dono da chave pública. Um certificado contém, normalmente
[Dag99]:
> a chave pública;
> informações sobre a entidade à qual o certificado está associado. Tais informações
incluem os seguintes atributos: o nome da entidade, unidade organizacional,
organização, localidade, estado ou província, e o código do país.
> a assinatura digital. O certificado é assinado por uma entidade, o emissor, assegurando o
fato de que a chave pública inclusa é a verdadeira chave pública de outra entidade, o
dono.
». informações distintas sobre o assinante (emissor).
Uma maneira do receptor checar a validade do certificado é pela verificação da assinatura digital do
mesmo, utilizando a chave pública do emissor do certificado que pode, por sua vez, estar
armazenada em outro certificado emitido por outra entidade, e assim por diante. O processo de
verificação poderia parar quando o receptor obtém uma chave pública que ele já considera
confi ável.

5.4. Ferramentas para assinatura digital
Java 1.2 fornece algumas ferramentas para fazer uma assinatura digital, o que possibilita assinar
aplicações, applets e qualquer outro tipo de arquivo, até mesmo documentos [Dag99, Kov98,
Paw99a.l. A ferramenta keytool manipula chaves e certificados, enquanto que a ferramentajarsigner
gera e verifica as assinaturas, que devem ser geradas a partir de uma entrada em um arquivo JAR
(Java Archive) que pode, por sua vez, ser gerado com a ferramenta jar. A ferramenta policytool

57

Visualização na WWW: Estudo e Implementação de um Sistema

Segurança em dava

permite criar e modificar os arquivos de políticas que definem as suas próprias permissões de
acesso aos recursos. Nas Subseções seguintes são apresentadas essas ferramentas.

5.4.1. A ferramenta jar
Um repositório de arquivos, ou um arquivo JAR [5om99], é um conjunto de classes Java e de
outros arquivos empacotados em um único arquivo. A ferramenta jar permite empacotar e
desempacotar arquivos em um arquivo JAR. As entradas de um arquivo JAR podem ser assinadas
digitalmente pelo autor de uma applet, ou aplicação. A principal motivação para a criação de
arquivos JAR é que as applets e seus componentes, tais como arquivos de imagem e audio, podem
ser descarregados em uma única conexão com o servidor. Isso melhora muito o desempenho, pois
não é necessário abrir uma nova conexão para cada arquivo.
Os arquivos JAR podem ser compactados utilizando o formato ZIP, tornando o tamanho do arquivo
global menor e, portanto, mais rápido de ser descarregado, embora demore algum tempo, no lado do
cliente, para que os arquivos sejam descompactados antes de serem executados. As versões 4.0 e
superiores dos browsers Netscape Navigator e Internet Explorer incluem suporte a esse tipo de
arquivo. A Listagem 5.1 mostra como criar um arquivo JAR, chamado "Exemplo.jar",
empacotando todos os arquivos de classe (.class) e de imagem Cgif) contidos em uma pasta.

lál-x'artle"5.̀

'ri as '*gif
Listagem 5.1 - Exemplo de criação de um arquivo JAR

O argumento cf especifica duas possíveis opções de linha de comando: a opção c indica que um
arquivo JAR deve ser criado, e f indica que o nome do arquivo JAR acompanhará um dos
argumentos seguintes.

5.4.2. A ferramenta keytool
A ferramenta keytool [Dag99, Paw99a] é utilizada para gerenciar chaves e certificados. Ela
armazena as chaves e os certificados em um keystore, que é um arquivo no qual a chave privada é
protegida por uma senha. Ela também permite que usuários administrem seus próprios pares de
chaves (pública e privada) e os certificados associados a eles. Existem dois tipos diferentes de
entrada em um keystore:
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1. para as chaves: cada entrada armazena a chave privada e o certificado da chave pública
correspondente em um formato protegido, para prevenir o acesso não autorizado.
2. para os certificados confiáveis: cada entrada contém um certificado de chave pública
pertencente a uma outra entidade. O certificado é dito confiável porque o dono do
keystore confia que a chave pública no certificado realmente pertence à entidade
identificada pelo certificado.
Todas as entradas do keystore (para chaves ou certificados confiáveis) são acessadas por um único
alias. É o alias que identifica o dono das chaves e certificados, sendo que o dono do keystore pode
ter várias chaves no mesmo keystore, acessando-as por meio de aliases diferentes.
A ferramenta keytool também pode ser utilizada para [Dag99]:
1> criar chaves privadas e seus certificados de chave pública associados;
1> emitir pedidos de certificados, os quais devem ser enviados para Autoridades de
Certificação apropriadas;
1> importar cópias de certificado obtidas da Autoridade de Certificação contatada;
1> importar certificados de chaves públicas pertencentes a outras entidades como
certificados confiáveis;
gerenciar o keystore.
A ferramenta também permite gerar certificados self-signed, ou seja, o próprio dono da chave
privada garante a autenticidade do certificado contendo a chave pública. Esse tipo de certificado
requer que o receptor do JAR conheça e confie na identidade de quem o assinou. Caso contrário, é
melhor assinar o certificado por meio de uma Autoridade de Certificação.

5.4.3. A ferramenta jarsigner
A ferramenta jarsigner [Dag99, Paw99a] é utilizada para assinar arquivos JAR e para verificar as
assinaturas e a integridade dos arquivos JAR assinados.
Para que uma assinatura possa ser gerada devem existir uma chave privada e o certificado da chave
pública correspondente. A ferramenta jarsigner utiliza informações sobre as chaves e certificados
armazenadas em um keystore para gerar a assinatura. Um JAR assinado contém, entre outras coisas,
uma cópia do certificado, extraído do keystore, autenticando a chave pública correspondente à
chave privada que foi utilizada para assiná-lo.
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A verificação do arquivo JAR é feita com sucesso se a assinatura for válida e se nenhum dos seus
arquivos componentes foi alterado depois da assinatura ter sido gerada. Esse processo não inclui a
verificação do certificado da chave pública. Para isso, uma cópia do certificado já deve ter sido
importada e comparada ao certificado que chegou com o JAR. É importante ressaltar que a
assinatura de um arquivo JAR não garante sua confidencialidade, pois ele pode ser capturado em
trânsito e o conteúdo de seus arquivos pode ser lido, ainda que não modificado.
5.4.4. A ferramenta policytool

Um arquivo de políticas [Kov98] pode ser criado em um editor de textos simples ou com a
ferramenta gráfica policytool [Dag99, Paw99a], ilustrada na Figura 5.4. Com essa ferramenta não é
necessário conhecer a sintaxe utilizada nos arquivos de políticas, somente que permissões serão
concedidas e a quais entidades, o que reduz sensivelmente a probabilidade de erros.
PIRO

Polury 1 ool

FIe E

Pollcy File: IICAVANDOWS/Jaira.policy
Keystore:

Add Policy Entry

EcItt Policy Entry I

Remove Poky Enby I

CodeBase ALL,

1

Figura 5.4 - Janela principal da ferramenta gráfica policytool

Um arquivo de políticas pode conter várias entradas, cada uma com duas partes: um CodeSource e
uma lista de permissões. O CodeSource também compreende duas partes:
um codeBase indicando a URL do código a ser executado. Se a entrada estiver associada
a um CodeBase, as permissões serão concedidas apenas ao código que veio daquela
URL.
um signedBy indicando o alias do keystore onde está armazenado o certificado da chave
pública correspondente à chave privada que assinou o código a ser executado. É por isso
que um arquivo de políticas, geralmente, está associado a um keystore, por exemplo
".keystore-. Se a entrada estiver associada ao campo signedBy, serão concedidas as
permissões apenas ao código assinado pelo alias correspondente.
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As permissões consistem de uma ou mais entradas, cada qual composta por quatro partes:
». o nome completo da classe de permissão (incluindo o nome do pacote), por exemplo,
java.util.PropertyPermission.
». o primeiro argumento para o construtor da permissão, por exemplo, "java.version".
». o segundo argumento é um modificador opcional, por exemplo, "read".
». o último argumento é um nome opcional (o alias) que foi associado ao certificado digital
para a classe de permissão.
A Listagem 5.2 mostra um arquivo de políticas, composto de apenas uma entrada, que define
algumas permissões de acesso aos recursos do sistema. A primeira permite ler a versão do JDK
utilizada, e a segunda permite escrever no diretório que foi especificado, no caso "c://temp"
(ambiente Windows). Para referenciar um diretório na definição de uma permissão deve-se usar "\\"
para ambientes Windows e "I" para ambientes Unix/Linux. Nesse arquivo de políticas, por
exemplo, para incluir a mesma permissão de escrita para ambientes Unix/Linux, o diretório
especificado seria "itemp".
eyitõiel".iEeS;stãO;
grarit.codeBase "Ittp://lava.itiii.coin/SecuriOtsiguE*inplosigaãWritáFile.jár"'SigiiedBárliduke" (
,•báãiiijniáv'a-..util.ifrop-eae:r‘siotr:tjáva:'tieision!", "read't,
•
.yermisSiori árivido.FileRerfids
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temp", "write't
ç
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Listagem 5.2 - Exemplo de uni arquivo de políticas
Normalmente, um arquivo de políticas é criado com o nome lava.policy", e sua localização é
especificada no arquivo de propriedades de segurança lava.security", alocado em
"java.home lib \ security Nj ava.security"

no

ambiente

Windows,

e

em

lava.home/lib/security/java.security" em ambientes Unix/Linux, onde "java.home" indica o
diretório em que o JDK foi instalado. É possível criar um arquivo de políticas com outro nome,
desde que a sua localização seja especificada no arquivo de propriedades de segurança [Gon99].
Embora possível, isso forçaria o cliente a também especificar a localização quando este fosse
executar uma applet assinada que necessite desse arquivo de políticas, tornando a tarefa de
execução um pouco mais trabalhosa.
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Com as ferramentas que foram apresentadas é possível assinar uma applet, permitindo que esta
tenha acesso a recursos que, normalmente, não teria. Na Seção 5.5 é apresentado todo o processo de
assinatura de uma applet [Con99, McG99, Paw9913].

5.5. Assinatura de applets
Em virtude das applets serem descarregadas de um site remoto, diversas restrições são impostas,
sendo que as assinaturas digitais fornecem um mecanismo para relaxar essas restrições. A
Microsoft, a Netscape e a Sun desenvolveram, cada uma, um sistema próprio para a assinatura de
códigos Java.
A Microsoft tem ferramentas específicas, e o seu mecanismo permite que as applets assinadas
sejam executadas apenas no seu próprio browser, o Internet Explorer. A Netscape também adota um
mecanismo que permite que as applets assinadas sejam executadas apenas no seu próprio browser,
o Netscape Navigator. Tanto o mecanismo da Microsoft [Bri99, Gri99a, McG99, Vie99a] quanto o
da Netscape [Bri99, Gri99b, Mc099, Vie99b], requerem um certificado emitido por uma
Autoridade de Certificação. Atualmente, as empresas que oferecem esse tipo de serviço cobram
uma taxa por essa certificação, que varia de acordo com o tempo de validade da mesma e com as
permissões desejadas.
A Sun, na linguagem Java 1,2, oferece algumas ferramentas (apresentadas na Seção 5.4) que
permitem estabelecer diferentes níveis de segurança para uma applet, definindo exatamente o que é
permitido fazer, além de permitir a criação dos certificados próprios, não havendo a necessidade de
se obter um certificado de uma Autoridade de Certificação.
Neste projeto, foi feita a opção pela última maneira, que faz uso da linguagem Java 1.2. Embora,
atualmente, a linguagem Java 1.2 não seja suportada diretamente pelos browsers da Microsoft ou da
Netscape, o Java Plug-in [And99, Fri99, 5ei99, Sun99b] da Sun permite que os projetistas
especifiquem uma JVM externa ao browser que suporte applets Java escritas nesta versão da
linguagem. Esse processo será melhor explicado na Subseção 5.5.3.
Nas Subseções seguintes será apresentado o processo de assinatura de uma applet usando as
ferramentas da linguagem Java 1.2, processo que envolve várias etapas. Primeiro, é necessário criar
um certificado (caso ainda não o tenha) com a ferramenta keytool. Feito isso, é possível assinar uma
applet Java com a ferramenta jarsigner, e disponibilizá-la para acesso na rede.
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5.5.1. Criando um certificado
A ferramenta keytool, entre as suas várias utilidades, permite a criação de certificados sei!-signed.
Na verdade, ela permite criar um keystore que, por sua vez armazena as chaves (pública e privada) e
os certificados. A Listagem 5.3 mostra a sintaxe básica do comando de execução da ferramenta
Keytool.
'.1ceyPessenChavePrivnda>
keyíool —gCnkey o—akias <nome
o
1
sEitglook
liceystorno<ncinie_k4istore> °rstórepasg Cs'enba,keyStOre>
Listagem 5.3 - Exemplo da sintaxe básica da ferramenta keytool

O comando requer algumas informações, como: nome, unidade organizacional, organização,
localidade, estado ou província, o código do país referente a essa unidade e, finalmente, é pedida a
confirmação para esses dados. Caso algum dado tenha sido fornecido erradamente, basta não
confirmar e as informações serão pedidas novamente. Feito isso, será criado um keystore com o
nome fornecido em <nome_keystore> no diretório corrente. Se esse nome não for fornecido será
criado um keystore com o nome default ".keystore", o qual é alocado no diretório "user.home" que,
na plataforma Windows 95'98, pode ser o diretório "c: \windows", no Windows NT, o diretório
"c: \winnt\profileskNOME_USUARIO" e, no Unix/Linux, o diretório "$HOME".
O comando gera um par de chaves (pública e privada) para a entidade fornecida e cria um
certificado self-signed que inclui a chave pública e as informações referentes a essa entidade. Esse
certificado será válido por 90 dias, que é a validade default, ou pelo período especificado na opção
—validity <numero_dias>. O certificado e associado à chave privada na entrada do keystore
referenciado pelo alias. A chave privada é associada à senha <senha ChavePrivada> fornecida na
opção —keypass [Dag99].
Uma fragilidade da ferramenta keytool é que o usuário pode aceitar todos os valores default para as
informações pessoais pedidas antes da geração do certificado. Nenhuma validação é feita pela
ferramenta, que permite, por exemplo, que se crie um certificado para uma entidade qualquer, como
Thomas Jefferson. Entretanto, há um conjunto de opções que permite exportar os certificados em
um formato adequado para submissão a uma Autoridade de Certificação que pode, então, autenticar
esses certificados, caso sejam verdadeiros e confiáveis [Con99].
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5.5.2. Assinando uma applet Java
Para assinar uma applet Java é necessário que duas etapas sejam cumpridas: a primeira consiste em
compilar o código fonte (gerar o .class), e a segunda, em gerar um arquivo JAR a partir dos
arquivos .class gerados.
A compilação de um código fonte Java é feita com a ferramenta javac, que também faz parte do
JDK 1.2. A Listagem 5.4 mostra a sintaxe do comando de linha para a execução dessa ferramenta.
jávae's'arciiiivOljdordigoTontexjava,
'

Listagem 5.4 - Exemplo da sintaxe da ferramenta javac

O nome do arquivo_CodigoFonte> fornecido deve ser exatamente igual ao nome utilizado no
código, ou seja, é feita a distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos. Feito isso, são gerados
todos os .class referentes a este arquivo, que devem ser alocados em um arquivo JAR. A Listagem
5.5 mostra a sintaxe para criar um arquivo JAR.
jir 4 éW hr4dbCJAR.jaii, trel-Sã
,tsp
Listagem 5.5 - Exemplo da sintaxe da ferramenta jar

Agora é possível assinar esse arquivo JAR utilizando a ferramenta jarsigner. A Listagem 5.6
mostra a sintaxe de linha de comando para essa ferramenta.
1/ 4

1222, 12,1222 12-

" 2 '2
"
(i.Al2,_astr4 pNiat,„
jaksigner. --3(0
s„ 1StÕee'cumbe-kêystore5 .,signedjara,2arquivo
'

ar'tiiiii‘rty l'AR>jaLcifome

,

Listagem 5.6 - Exemplo da sintaxe da ferramenta jarsigner

Esse comando requer a senha <senha_keystore> e a senha <senha ChavePrivada>, respectivamente
e, em seguida, cria o arquivo <arquivo_JAR_assinado>.jar contendo o certificado da chave pública,
a partir do arquivo <arquivo_JAR>.jar. Caso o keystore tenha sido criado com o nome default
".keystore", não é necessário informar a opção —keystore. Pode-se, também, informar apenas o
arquivo <arquivo_SAR>.jar, sendo que nesse caso esse próprio arquivo será assinado. Para isso não
é necessário informar a opção —signedjar.
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5.5.3. Disponibilizando uma applet Java assinada

Para disponibilizar uma applet Java assinada é necessário fornecer uma cópia do certificado
utilizado para assiná-la, para que o usuário que a acesse possa verificar a autenticidade da assinatura
no arquivo JAR. Isso é feito com a ferramenta keytool, que permite exportar uma cópia do
certificado contido no keystore utilizado, conforme mostra a Listagem 5.7.
keytool —export —keystore <nome_keystor , —alias; <nOme_alias>

:66rnet certificado>.cer
Listagem 5.7 - Exemplo da sintaxe da ferramenta keytool para exportar um certificado

Esse comando requer a senha <senha_keystore>, para que seja criado o arquivo
<nome_certificado>.cer, contendo o certificado de chave pública. A extensão .cer não é obrigatória,
mas ajuda a estabelecer a relação com o arquivo criado. Do mesmo modo que no exemplo anterior,
se o keystore foi criado com o nome default ".keystore", não é necessário informar a opção
—keystore.
É necessário, também, disponibilizar um arquivo de políticas contendo as permissões necessárias
para o acesso a recursos pela applet assinada. Esse arquivo pode ser criado pela ferramenta gráfica
policytool (ver Figura 5.4), conforme mostra a Listagem 5.2. Além disso, é necessário criar um
documento HTML que inclua a applet assinada para ser acessada por um browser, conforme mostra
a Listagem 5.8.
!<gTM

e

<APPLET CO1S =—<arquívti COdirtántélnás
g-

.4XRCHIVE <artpiimoiAiLaxSinxcló$jar
= dargara> 11EIGÉTlii: <aluita>

411TML9.
Listagem 5.8 - Exemplo de um documento HTML

Normalmente, isso seria feito da maneira ilustrada na Listagem 5.8. Entretanto, como não existe
um browser que suporte a linguagem Java 1.2 e os arquivos JAR assinados por suas ferramentas, é
preciso converter os documentos HTML que acessam applets assinadas. Isso pode ser feito em um
editor de textos simples, ou com a ferramenta gráfica HTMLConverter [Sch99], conforme ilustra
a Figura 5.5. Essa ferramenta, é na verdade, uma aplicação Java. Ela não é fornecida com o JDK
1.2, mas pode ser obtida no site da Sun [Sun96].
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Figura 5.5 - Janela principal da ferramenta gráfica HTMLConverter

Com essa ferramenta é possível especificar um ou mais documentos HTML para serem convertidos,
um diretório no qual será feita uma cópia do documentos HTML antes de serem alterados, e
também em quais plataformas e browsers os documentos HTML contendo as applets assinadas
serão suportados. Feito isso, os documentos HTML convertidos poderão ser acessados pelos
browsers especificados na conversão, e as applets assinadas serão suportadas, desde que o Java
Plug-in esteja instalado. A Listagem 5.9 mostra um documento HTML convertido, que poderá ser
acessado somente pelo browser Netscape na plataforma Windows.
<HTML>
<EMBED type = "application/x-java-applet;version=1.2"
java_CODE = <arquivo_CodigoFonte>.class
java_ARCHIVE = <arquivo_JAR_assinado>.jar
WIDTH = <largura> HEIGHT = <altura>
Pluginspage = "http://java.sun.com/products/plugin/12/plugin-install.htrn1">
<NOEMBED></NOEMBED> </EMBED>
</HTML>

Listagem 5.9 - Exemplo de um documento HTML convertido

Após essas etapas, a applet assinada está acessível a qualquer usuário da Web, desde que seja
disponibilizada em um servidor Web. Na Seção 5.6 é apresentado o processo de execução pelo
cliente de uma applet assinada [Con99, McG99, Paw99b, Sun99a].

5.6. Execução de applets assinadas
Para executar uma applet Java assinada é necessário que o receptor importe o certificado
disponibilizado como um certificado confiável em um keystore. O keystore do receptor deve ter a
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chave pública correspondente à chave privada utilizada para gerar a assinatura, de forma que o
sistema runtime possa autenticar a assinatura quando a applet for executada. Isso pode ser feito com
a ferramenta keytool, conforme mostra a Listagem 5.10.
ytá01

ártLalias
nome_alias_rcceptor?
,
—keystore <nome_keystore_receptor>,;14;

•irtome_certificadó>
, Céu •

Listagem 5.10 - Exemplo da sintaxe da ferramenta keytool para importar um certificado

Esse comando requer uma senha para o keystore <nome_keystore_receptor>, que pode ser qualquer
uma. Também é possível criar o keystore com o nome default ".keystore", não sendo necessário
informar a opção —keystore. Se o keystore especificado já existir, o alias <nome_alias_receptor>
não deve existir ainda no keystore e deve ser informada a senha usada para criá-lo. Caso isso ocorra,
é exibida uma mensagem informando que o certificado <nome_certificado>.cer já existe no
keystore especificado sob o alias usado quando o keystore foi criado pela primeira vez e pedida a
confirmação para adicioná-lo (é criada uma cópia do certificado no keystore). Caso contrário, são
apresentadas as informações do certificado <nome_certificado>.cer, e é pedido para verificá-lo, por
exemplo, comparando os fingerprints do certificado recebido com os obtidos de uma outra fonte
(confiável) de informação. Cada fingerprint é número relativamente pequeno que realmente
identifica o certificado de forma única. Por exemplo, o receptor pode entrar em contato com o dono
do certificado e solicitar o fingerprint. Este pode ser obtido, tanto do certificado original, quanto do
certificado recebido, executando o comando exibido na Listagem 5.11.
ert 411e cuome_curtificOocer
Listagem 5.11 - Exemplo da sintaxe da ferramenta keytool para exibir informações de um certificado

Se os fingerprints do certificado recebido e do original forem iguais, significa que o certificado não
foi modificado, e que o receptor pode adicioná-lo a um keystore como um certificado confiável. Um
dos problemas de importar o certificado é que o receptor, além de gerar um keystore, deve tomar o
cuidado de criá-lo com o mesmo nome especificado no arquivo de políticas a ser descarregado.
Uma vantagem é que o receptor tem acesso a informações sobre o dono do certificado, mas elas
podem ser falsas, forçando o receptor a checá-las. Entretanto, nada impede que seja disponibilizado
o keystore diretamente, já devidamente especificado no arquivo de políticas, facilitando o trabalho
do receptor. Essa alternativa também permite obter as mesmas informações do certificado,
conforme mostra a Listagem 5.12. Desse modo, pode-se também conferi-los adotando o mesmo
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procedimento usado nos certificados. O VisWeb adota essa política, sendo que assume-se que os
seus clientes sabem que se trata de um sistema confiável.
keyto91

,<nome_alias_receptor>ru-kcystOíe <nome keystore'receptor> —v

Listagem 5.12 - Exemplo da sintaxe da ferramenta keytoot para exibir informações do keystore

Esse comando requer a senha para o keystore <nome_keystore_receptor> que usada para importar o
certificado <nome_certificado>.cer, ou a senha usada para criar o keystore. Caso existam vários
certificados no keystore, é possível acessá-los por meio do alias correspondente, pela opção —alias.
Nesse caso, as informações exibidas, tanto do emissor, quanto do dono do certificado, serão as
mesmas para todos os certificados. A diferença será apenas a data e hora em que foram criados,
informações que também são exibidas. Essa é uma vantagem de disponibilizar o keystore ao invés
do certificado, pois o certificado exibe apenas as suas próprias informações. Se a opção —keystore
não for especificada, é necessário que o keystore default ".keystore" esteja no diretório
"user.home".
O receptor também deve ter o arquivo de políticas, que contém as permissões necessárias para o
acesso a recursos locais pela applet assinada. Caso o receptor tenha gerado um keystore com o
nome diferente do que foi especificado no arquivo de políticas, é necessário atualizar o arquivo de
políticas. Pode-se, também, informar vários alias no arquivo de políticas, sendo que cada um referese a um certificado adicionado no mesmo keystore, o qual também está especificado no arquivo de
políticas. Tanto o keystore criado, quanto o arquivo de políticas obtido, devem ser alocados no
diretório "user.home". E, finalmente, para que o receptor consiga executar uma applet assinada, é
preciso ter o Java Plug-in instalado para a.cessá-la por um browser.
Caso, ao invés de uma applet, o receptor estivesse acessando um documento ou uma aplicação Java,
ele também deveria ter o arquivo JAR assinado. No caso de uma applet, esse arquivo está embutido
no documento HTML criado, e o receptor não tem acesso direto ao mesmo. No caso de um
documento ou uma aplicação Java, o receptor pode usar a ferramenta jarsigner para verificar se a
assinatura é válida e se o arquivo JAR assinado não foi alterado, como mostra a Listagem 5.13.
— jariiiner `='veilfS, ,-;terbose j-keYst0re:).5noiii4

sbN
re_recêpior>

rtiOtvtiirkR ititiadOjais
Listagem 5.13 - Exemplo da sintaxe da ferramenta jarsigner para verificar a assinatura de um JAR
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Esse comando exibirá algumas informações relativas ao processo de verificação, tais como o status
de cada arquivo contido no arquivo JAR, e se o certificado é ou não conhecido no keystore.
Também é possível usar esse comando sem informar a opção —keystore, desde que o keystore
default ".keystore" esteja alocado no diretório "user.home".

5.7. Considerações finais
O Vis Web é composto por três módulos, sendo que cada um é uma applet que interfaceia com o
VTK para implementar as técnicas de visualização. O VTK é um código nativo, ou seja, ele foi
desenvolvido em uma outra linguagem, no caso CA--E. Como o acesso a código nativo é uma das
restrições de applets, foi necessário assiná-las para que elas possam fazer uso das bibliotecas do
VTK instaladas no cliente. Uma outra razão para assiná-las é que as applets acessam os conjuntos
de dados no sistema de arquivos local, sendo que essa é uma outra restrição para applets em geral.
No próximo Capítulo é apresentado o Vis Web, ilustrando todas as suas funcionalidades.
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6.1. Considerações iniciais
Como uma nova linha de atuação em pesquisa científica, a ViSC ainda está engatinhando, mas o
fato é que ferramentas de visualização de dados estão começando a ser tornar acessíveis para
instituições acadêmicas, empresas de pequeno porte e mesmo indivíduos, graças à rápida evolução
da tecnologia computacional. É nesse contexto que foi desenvolvido o VisWeb, um ambiente de
visualização acessível na Web e que utiliza o VTK, uma biblioteca de visualização multiplataforma
e de baixo custo.
Este Capítulo descreve a implementação do VisWeb, sendo que na Seção 6.2 são descritas as
funcionalidades dos módulos do VisWeb. Na Seção 6.3 descreve-se o procedimento e os recursos
necessários para acessar o VisWeb e, finalmente, na Seção 6.4 é apresentada a estrutura
organizacional do ambiente, enfatizando alguns detalhes da implementação.

6.2. Funcionalidade do VisWeb
O servidor de visualização desenvolvido, denominado VisWeb, interfaceia com o VTK (versão 2.4)
para implementar as técnicas de visualização, e oferece uma interface gráfica em Java (versão 1.2.2,
sendo totalmente portável para a versão 1.3) para o usuário executar as visualizações desejadas. O
VisWeb é composto por três módulos: um módulo de extração de superfícies, um módulo de
rendering volumétrico direto e um módulo de visualização de campos vetoriais, sendo que cada
módulo é uma applet Java totalmente independente das demais. Tanto o módulo de extração de
superfícies quanto o módulo de rendering volumétrico direto lidam com dados volumétricos
escalares, e o módulo de visualização de vetores manipula campos volumétricos vetoriais. Os
conjuntos de dados atualmente suportados são malhas estruturadas (structured grids) com
geometria e topologia regular, representadas por instâncias da classe vtkStructuredPoints do VTK.
A Figura 6.1 ilustra a estrutura modular do VisWeb, sendo que os nós representam documentos
HTML (páginas) que possuem funções específicas, as quais serão discutidas a seguir.
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A Figura 6.2 ilustra a janela da página principal exibida quando o VisWeb é invocado. Nessa
página é apresentada ao usuário uma janela que permite selecionar o idioma (Português ou Inglês),
e a resolução de vídeo é setada automaticamente. Feito isso, o usuário deve clicar no botão "Start
VisWeb", para invocar a página seguinte, ilustrada na Figura 6.3, que fornece um conjunto de
opções. Na figura, a tela apresentada corresponde à que é exibida se o usuário selecionar o idioma
Português.
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Figura 6.2 -Janela da página principal do Vis Weh

A primeira dessas opções, "Informações" ou -Information", oferece ao usuário uma página com
informações iniciais para o acesso aos módulos do VisWeb. Na mesma página são disponibilizados
os arquivos necessários à execução dos mesmos, que podem ser descarregados pelo usuário (caso
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ainda não os tenha) e instalados na sua máquina. O procedimento será melhor explicado na Seção
6.3. A segunda opção, "Arquivo de Dados" ou "Data File", permite ao usuário descarregar
arquivos de dados disponíveis no servidor. As outras opções dão acesso a cada um dos módulos de
visualização já mencionados.
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Figura 6.3 - Janela da página para acesso aos módulos do VisWeb

Nas Subseções seguintes são apresentadas as funcionalidades dos módulos do Vis Web.
6.2.1. Módulo de extração de superfícies
Este módulo é uma applet Java que interfaceia com o VTK para implementar a técnica de extração
de superficies. As isosuperfícies são extraídas de dados escalares usando a técnica Marching Cubes
[Lor87], implementada no VTK pela classe vtkContourFilter. O pipeline VTK completo para
extração de isosuperficies é ilustrado no Apêndice, Figura A.1. No Apêndice também é mostrado o
código-fonte de uma applet Java que implementa esse pipeline (ver Listagem A.1). A Figura 6.4
ilustra a estrutura deste módulo mostrando as funções disponíveis em nível de interface com o
usuário.
Inicialmente, o usuário deve abrir um arquivo de dados (local). Em seguida, é exibida uma
visualização gerada a partir de valores default, os quais são inicializados nas cinco janelas deste
módulos, representadas na Figura 6.4 pela cor verde. Opções dessas janelas permitem ao usuário os
parâmetros e acionar os botões de

rendering

correspondentes, representados na figura pela cor

cinza. Essas ações vão gerar uma visualização, que é sempre exibida na área principal.
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Extração de Superfícies

Renderizar

Resetar

Atualizar

Exibir Plano de Corte

Figura 6.4 - Estrutura da applet de extração de superfícies

A Figura 6.5 ilustra a primeira janela da interface deste módulo, exibida no browser Netscape
Navigator. A área de visualização na janela principal, ilustra duas isosuperficies, uma externa (de
cor branca) e uma interna (cor amarela). extraídas de um conjunto de dados escalares que descreve
o modelo de um dente. Esse conjunto de dados foi gerado no âmbito do projeto "Visualização no
Suporte à Atividades Odontológicas", em desenvolvimento no ICMC (Fapesp proc. 98/12644-8). O
processo de defmição das isosuperfícies é descrito ao longo dessa Seção.
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Figura 6.5 - Janela principal da applet de Extração de Superfícies
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Os recursos de todos os módulos podem ser acionados tanto pelo teclado quanto pelo mouse. O
botão -Arquivo de Dados" ou "Data File" permite selecionar um conjunto de dados, que deve
estar disponível localmente. Quando essa opção é ativada é apresentada uma janela que permite
entrar diretamente, via teclado, o nome do arquivo de dados, informando o seu caminho completo,
conforme ilustra a Figura 6.6. Feito isso, basta pressionar a tecla <Enter>. Caso não seja possível
encontrar o arquivo informado será exibida uma janela com uma mensagem de erro, ilustrada na
Figura 6.7.

rz!

PIEI El

Arquivo de dados: cAd a d oslde nte.vtki

on
Figura 6.6 - Janela de definição do arquivo de dados
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f

Nome de anuiu infindo —

Figura 6.7 - Janela de exibição de mensagens de erro

Pode-se, também, acionar o botão "Procurar" ou "Search" na janela de definição do arquivo, que
apresenta uma janela que permite procurar e selecionar um arquivo de dados, conforme ilustra a
Figura 6.8.
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Figura 6.8 - Janela para busca e seleção do arquivo de dados

Somente após a definção de um arquivo de dados que, normalmente, tem a extensão . vtk, é que as
demais opções tornam-se ativas. O botão "Informações" ou -Information" exibe uma janela
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contendo informações referentes ao arquivo de dados selecionado, como ilustra a Figura 6.9. Essas
informações podem ser necessárias para definir parâmetros em outras janelas deste módulo.
PIRO

InImmaçõet do Aidurvo de Dados

localização: 1111-ladalvestdente vtk
Cabeçalho: rei output
Tipo dos dados: Pontos Estruturados
Landes

lxl O 00

77 00
44 00

0.00

10700

Iii O 00
Valores Escalares
, Min:

Atm:

-157.22

453

Figura 6.9 - Janela de exibição das informações do arquivo de dados

O botão "Ambiente" ou "Scene" exibe uma janela que permite configurar o ambiente, selecionando
o idioma, a cor de fundo da área de visualização (que, por default, é preta), a cor da "borda"
exibida em torno do conjunto de dados visualizados, definir se a "borda" deve ser exibida ou não, a
cor do texto e de fundo do título na janela principal do módulo. Essas opções são ilustradas na
Figura 6.10.
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Cancelar

Figura 6.10 - Janela de configuração do ambiente

Para definir uma cor, basta acionar o botão -Akerar a cor ..." ou "Change Color ..." relacionado.
Essa opção oferece três formas diferentes para a definição de uma cor, como ilustrado na Figura
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6.11. Dessa forma, o usuário pode escolher a cor segundo o modelo com o qual está mais
familiarizado.
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Figura 6.11 - Janelas de definição de cores

O botão -Isosuperficies" ou "Isosurfaces" exibe uma janela que permite especificar os valores das
isosuperficies e associar uma cor e uma opacidade a cada superficie, conforme ilustra a Figura
6.12. A precisão das barras de rolagem é de duas casas decimais, mas pode-se definir um valor mais
preciso diretamente no campo de entrada correspondente. Após selecionar esses valores, basta clicar
no botão -Adicionar" ou "Add" para adicionar um valor à tabela de valores defmidos, sendo que é
possível definir, no máximo, doze valores distintos. Pode-se, também, alterar os valores fornecidos,
bastando clicar na célula correspondente da tabela de valores. Também é possível excluir um valor
definido, bastando selecionar a linha correspondente na tabela, e acionar o botão "Excluir" ou

-Remove-, que exibirá uma janela para a confirmação. Para excluir todos os valores definidos,
basta acionar o botão "Excluir Tudo" ou "Remove Ai!", sendo que também será pedida a
confirmação. Caso o usuário deseje cancelar todas as suas entradas ele deve acionar o botão
"Cancelar" ou "Cancel" ou, caso contrário, acionar o botão "OK" para confirmá-las. Isso também
é válido para as demais janelas deste módulo. Na Figura 6.12 estão definidos os valores de
contorno, cores e opacidades usados para gerar a visualização do dente exibida na Figura 6.5.
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Figura 6.12 - Janela de definição de isosuperficies

O botão "Plano de Corte" ou "Cutting Plane" exibe uma janela que permite definir um plano de
corte sobre as isosuperficies definidas, conforme ilustra a Figura 6.13. Essa opção permite
especificar o plano de corte, que pode ser paralelo a XY, XZ ou YZ, bem como a sua posição no
volume de dados.
INC115:1

pl Definir flano dr,11nrtr-Plano de Corte

XY

O YZ

O xz

- Definição da Posição

0.00

102.50
Posição do plano de corte: 51 25

011

Cancelar

Figura 6.13 - Janela de definição de um plano de corte

O botão -Animação" ou "Animation- exibe uma janela que permite definir uma animação do
movimento de um plano de corte sobre as isosuperficies definidas, ilustrada na Figura 6.14. Essa
opção permite especificar o plano de corte, o número de posições do plano de corte a serem
exibidos na animação, e a velocidade de apresentação da animação.
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Figura 6.14 - Janela de definição de uma animação
O botão "Resetar" ou "Reset" permite "resetar" o viewpoint, ou seja, a câmera voltará à sua
posição inicial. O botão "Atualiza?' ou "Update" permite atualizar a exibição do conteúdo atual da
janela principal de acordo com os parâmetros especificados na janela de configuração do ambiente
(ver Figura 6.10). O botão "Renderizar" ou "Render" causa o rendering de todas as isosuperficies
definidas na janela de definição de isosuperficies (ver Figura 6.12). Basicamente, essa opção
executa o pipeline ilustrado na Figura A.1 do Apêndice. O botão "Exibir Plano de Corte" ou
"Show Cutting Plane" ativa o "rendering" do plano de corte definido na janela de definição
correspondente (ver Figura 6.13). Essa opção, por sua vez, executa o pipeline ilustrado na Figura
A.3 do Apêndice.
Finalmente, os botões (play, pause, stop, stepback, rewind, fas(fbrward e stepforward), localizados
à direita da applet, causam a exibição da animação de uma seqüência de planos de corte sobre as
isosuperficies, segundo os parâmetros especificados na janela de definição de animação (ver Figura
6.14). Por meio desses botões, é possível fazer uma pausa (botão pause) na apresentação da
animação, alterar qualquer parâmetro e continuar (botão play) a apresentação, sendo que a
visualização é atualizada com os novos valores. Também é possível visualizar a animação plano a
plano, bem como controlar a exibição pela barra de rolagem localizada à direita da applet (ver
Figura 6.5).
Esses são os recursos disponíveis no módulo de isosuperficies. É válido lembrar que todas as
entradas do usuário são verificadas e, quando é encontrado algum erro ou informação inválida, é
exibida uma janela com mensagem de erro especifica (ver Figura 6.7). Uma outra observação,
válida também para os demais módulos, é que a maioria das opções de interação permitidas em uma
janela convencional do VTK permanecem operacionais na área de visualização da applet. Isso
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inclui controles para o usuário fazer rotação, zoom e translação nos modelos com o mouse, além de
"resetar" o viewpoint, usando os mesmos controles empregados no VTK. A Figura 6.15 ilustra as
funções de interação do VTK que estão ativas em Java.
n a,o Jlispontvel
,—
Tecla 'r' ou 'R'

Descrição

1

"reseta" o viewpoint, ou seja, a câmera
volta à sua posição inicial em relação ao
início do último "rendering".
exibe todos os atores como "swface", ou

Tecla 's' ou 'S'

seja, eles são tonalizados.
exibe todos os atores como "wireframe",

Tecla 'w' ou 'W'

ou seja, eles são tonalizados como "fios
de arame"
permitem rotacionar (botão esquerdo),

Botões do mouse

transladar (botão do meio ou <shift>botão esquerdo) e fazer zoom nos
modelos (botão direito).

Figura 6.15 - Funções de interação do VTK operacionais em Java
6.2.2. Módulo de rendering volumétrico direto
Este módulo é uma applet Java que interfaceia com o VTK para implementar a técnica de rendering
volumétrico direto, permitindo a visualização de dados escalares pelo algoritmo de Ray Casting,
implementado no VTK pelas classes

vtkVolumeRayCastCompositeFunction

e

vtkVolumeRayCastMapper. O pipeline VTK completo para rendering volumétrico direto é ilustrado
no Apêndice, Figura A.S. No Apêndice também é mostrado o código-fonte de uma applet Java que
implementa esse pipeline (ver Listagem A.3). A Figura 6.16 ilustra a estrutura deste módulo
mostrando as funções disponíveis em nível de interface com o usuário.
Inicialmente, o usuário deve abrir um arquivo de dados (local). Em seguida, é exibida uma
visualização gerada a partir de valores default, os quais são inicializados nas cinco janelas deste
módulos, representadas na Figura 6.16 pela cor verde. Nessas janelas, o usuário pode alterar os
valores default e acionar os botões de rendering correspondentes, representados na figura pela cor
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cinza. Essas ações vão alterar o modelo exibido na área de visualização. Pode-se, também.
especificar um sub-volume, uma tabela de cores e intervalos de intensidade de variação de cor e
opacidade. Essas opções são representadas na figura pela cor azul.

Renderização Volumétrica Direta

~valos

Sub-Volume

Resetar

Tabela de Cores

Renderizar

Atualizar

Exibir Plano de Corte

Figura 6.16 - Estrutura da applet de rendering volumétrico direto

A Figura 6.17 ilustra a janela principal da interface deste módulo, exibida no browser Netscape
Navigator. A área de visualização na janela principal ilustra um modelo dos dados do dente para o
qual foram definidos dois intervalos de variação de intensidade e opacidade. Esses intervalos foram
definidos utilizando uma função de mapeamento personalizada, pela qual foi definido um intervalo
de cor amarela com uma certa transparência, e outro de cor verde. Esse processo é descrito ao longo
dessa Seção.
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Figura 6.17 - Janela principal da applet de Readering Volumétrico Direto

Alguns recursos dessa applet são os mesmos utilizados no módulo de extração de superfícies, de
forma que os botões "Arquivo de Dados", -Informações-, "Ambiente", "Resetar" e "Atualizar".
oferecem exatamente as mesmas opções já comentadas. Os botões "Plano de Corte" e
"Animação" funcionam de maneira análoga à do módulo de isosuperficies, exceto pelo fato de que
os valores (mínimo e máximo) para a definição da posição do plano de corte, e do número de
posições do plano de corte, respectivamente, são alterados de acordo com a região especificada,
"Volume Inteiro" ou "Sub Volume". Nesta Subseção são discutidos somente os recursos
diferenciados em relação ao módulo de extração de superficies.
O botão "Volume" exibe uma janela que permite escolher entre visualizar todo o volume de dados
ou, alternativamente, um sub-volume do mesmo, sendo que os campos de entrada para definição de
um sub-volume somente ficam ativos quando essa opção está selecionada. Isso é ilustrado na
Figura 6.18. Para o DVR, é necessário classificar o material contido no volume mapeando
intervalos de valores de dados em cores e opacidades. Nessa mesma janela são definidos os
parâmetros iniciais para esse mapeamento.
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Figura 6.18 - Janela de definição de um volume

Para definir a "tabela de cores" a ser usada na classificação dos dados do volume o usuário deve
selecionar uma das opções disponíveis (Default, Tons de Cinza ou Personalizada) e acionar o botão
"Definir Opacidade?' ou "Define Opacities". Caso sejam escolhidas a tabela default, ou a tabela
de tons de cinza, o usuário só precisa definir as opacidades, pois a função de mapeamento de cor é
criada mapeando linearmente o intervalo dos dados segundo a escala de cores do arco-íris (default)
ou segundo a escala de tons de cinza. Para a definição de opacidades é apresentada a janela ilustrada
na Figura 6.19, que permite definir os valores iniciais e finais de um intervalo de valores de dados e
as opacidades inicial e final para esse intervalo. A opacidade no intervalo varia linearmente a partir
do valor inicial definido até o valor final definido.
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Figura 6.19 - Janela de definição de intervalos de opacidade utilizando uma tabela default

Essa janela permite especificar no máximo doze intervalos disjuntos de variação de intensidade e
opacidade. Os botões "Adicionar", "Excluir" e "Excluir Tudo" oferecem os mesmos recursos já
descritos na Subseção 6.2.1.
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A Figura 6.20 ilustra a janela para definição de uma tabela de cores personalizada. Essa tabela
permite ao usuário definir funções de transferência de cor e de opacidade arbitrárias para a
classificação do material contido no volume. Para cada intervalo, são especificados valores de cor e
de opacidade inicial e final, e a variação é linear dentro do intervalo. Esses intervalos são associados
a uma função de transferência de cor e opacidade que, se definida de forma adequada, isto é, se a
classificação de dados for apropriada, o rendering volumétrico direto permitirá visualizar detalhes
no interior do volume que seriam difíceis de observar utilizando extração de superfícies.
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Figura 6.20 - Janela de definição de intervalos de opacidade utilizando uma tabela personalizada

O botão "Renderiz,ar" (ver Figura 6.17) causa o rendering do volume ou sub-volume segundo a
tabela definida, dependendo do que foi especificado. Essa opção executa o pipeline ilustrado na
Figura A.5 do Apêndice para o volume, ou o pipeline ilustrado na Figura A.7 caso tenha sido
especificado um sub-volume. O botão "Exibir Plano de Corte" ativa o "rendering" do plano de
corte definido na janela de defmição correspondente. O plano de corte exibido é, na verdade, um
sub-volume do volume original com as mesmas dimensões do volume original em duas das
direções, e com espessura igual a uma fatia na terceira direção. Essa solução é uma aproximação
para a implementação do conceito de plano de corte aplicado às superficies. Esse conceito não foi
usado diretamente porque o mapeamento de cores em volumes é feito pela definição de uma função
de transferência, enquanto que para planos de corte ele é feito pela defmição de uma tabela de cores
(lookup table), e não foi possível gerar uma tabela de cores compatível com a função de
transferência aplicada no volume. O botão "Animação" e os controles correspondentes de
animação causam a exibição da animação de uma seqüência de "planos de corte" sobre o volume ou
sub-volume definido.
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6.2.3. Módulo de visualização de vetores

Este módulo é uma applet Java que interfaceia com o VTK para implementar a técnica de
visualização de vetores. A applet recebe como entrada um arquivo de dados estruturado que
descreve um campo vetorial tridimensional, e produz uma visualização baseada em glyphs usando
segmentos de reta. Essa técnica é implementada no VTK pelas classes vtkMaskPoints,
vtkVectorNorm e vtkHedgeHog, e o pipeline VTK completo é ilustrado no Apêndice, Figura A.10.
No Apêndice também é mostrado o código-fonte de uma applet Java que implementa esse pipeline
(ver Listagem A.6). A Figura 6.21 ilustra a estrutura deste módulo mostrando as funções
disponíveis em nível de interface com o usuário.
Inicialmente, o usuário deve abrir um arquivo de dados (local). Em seguida, é exibida uma
visualização gerada a partir de valores default, os quais são inicializados nas três janelas deste
módulos, representadas na Figura 6.21 pela cor verde. Nessas janelas, o usuário pode alterar os
valores default e acionar os botões de rendering correspondentes, representados na figura pela cor
cinza. Essas ações vão atualizar a visualização exibida na área de visualização.
•
Visualização de Vetores
•

Resetar

Atualizar

Renderizar

Figura 6.21 - Estrutura da applet de visualização de vetores

A Figura 6.22 ilustra a janela principal da interface deste módulo, exibida no browser Internet
Explorer. A área de visualização ilustra uma visão dos dados vetoriais de um campo magnético em
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torno de um modelo de célula neuronal artificial criado pelo Grupo de Visão Cibernética do 1FSC
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Figura 6.22 - Janela principal da applet de Visualização de Vetores

Alguns recursos dessa applet são os mesmos utilizados nos módulos anteriores, de forma que os
botões "Arquivo de Dados", "Informações", "Ambiente", -Resetar" e -Atualizar- oferecem as
mesmas opções já comentadas. O botão "Vetores" ou -Vectors" exibe uma janela que permite
especificar parâmetros tais como a taxa de amostragem para controlar o número de glyphs exibidos,
o número máximo de pontos do volume a serem exibidos e um ponto inicial. Pode-se, também,
definir o modo de seleção dos pontos que, por default é o -Modo Normal-. Caso seja definido o
"Modo Aleatório" deve-se informar a taxa de amostragem para o modo aleatório, de forma que,
toda vez que o botão "Renderizar" for acionado, é exibida uma visualização diferente. O
mapeamento das magnitudes dos vetores em cores é feita segundo uma tabela de cores default (ver
Listagem 2.1). Todas essas opções são ilustradas na Figura 6.23. O botão "Renderizar" causa o
rendering dos vetores segundo as opções feitas na janela de definição correspondente.
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Definir Veture.;

Defmição de Valores
luxa de amostragem: '256
Número máximo de mintas: F2147483647
Iniciar com o Ponto: [CI
Definição do Modo de Seleção
MDtkl Aleahlrio

4i: Modo Normal
Valor do modo aleatório: 0

-Definição de Tamanha
Fator de escala:

-[0.0002

Figura 6.23 - Janela de definição de vetores

.3. Informações para acesso
'ara que as applets funcionem adequadamente no cliente, alguns arquivos e bibliotecas devem estar
disponíveis localmente. Esses arquivos podem ser descarregados a partir da segunda página de
acesso ao Vis Web (ver Figura 6.3) ativada quando é acionada a opção "Informações" ou
"Information". A página que exibe as informações e disponibiliza os arquivos necessários é
ilustrada na Figura 6.24.
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Figura 6.24 - Janela da página para acesso às informações iniciais

Os clientes devem ter o Java Plug-in instalado (versão 1.2 ou superior) para executar os módulos do
Vis Web. Isso porque esses módulos utilizam recursos que ainda não são oferecidos por browsers
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que suportam a linguagem Java. Dessa forma, é a JVM do Java Plug-in que suporta os módulos do
Vis Web. Nessa página há um link para o sue da Sun, que permite descarregar o Plug-in, sendo que
isso é feito automaticamente pelo Vis Web quando o Plug-in não é encontrado. Ele está disponível
para várias plataformas, mas, atualmente, a versão para Linux é fomecida por uma organização
chamada Blackdown, sendo que no sue da Sun há um link para essa organização (acessível em
http://www.blackdown.org/).
Deve-se, também, ter disponíveis as bibliotecas do VTK apropriadas, especificamente os arquivos
"vtkdll.d11" e "vtkjava.d11", devidamente instalados no diretório apropriado que, no caso do
ambiente Windows, pode ser o "c: \windows\SYSTEM32". No Windows, as classes do VTK para
Java (as quais estão no pacote "vtk.jar") acessam as bibliotecas "vtkdll.d11" e "vtkjava.d11". No
Unix/Linux devem existir as bibliotecas correspondentes, no caso "libVTKdll.so" e
"libVTICJava.so". Entretanto, o processo de compilação do VTK (versão 2.4) para Linux gera
vários so's distintos (libVTKCommonJava.so, libVTKGraphicsJava.so, libVTKImagingJava.so,
libVTKContribJava.so e libVTKPatentedJava.so). Possivelmente, será necessário alterar as
chamadas das classes do VTK para Java, gerando um novo pacote para o Linux, ou estudar uma
forma de alterar o processo de compilação do VTK para gerar apenas as duas bibliotecas
correspondentes. Por essas razões, atualmente, somente as dll's estão disponíveis para download na
página do Vis Web, mas em breve também estarão os so's. Nessa página, as dll's correspondem às
da versão 2.4 do VTK, que foi usado no VisWeb. Versões atualizadas do VTK podem ser
encontradas na página da 1Citware, Inc. http://www.kitware.com, mas não é possível garantir
compatibilidade com o Vis Web. Os arquivos dll estão compactados, e devem ser descompactados
antes da sua instalação. O tamanho dos arquivos compactados é 1.99 MB e 445 KB,
respectivamente.
Também é necessário ter o pacote "vtk.jar" (versão 2.4 do VTK), que contém as classes do VTK
implementadas em Java. Esse arquivo pode ser instalado em qualquer diretório na máquina do
cliente, devendo ser referenciado na variável de ambiente CLASSPATH, o que é feito inserindo
uma linha de comando no arquivo "autoexec.bat", no caso para o ambiente Windows, conforme
mostra a Listagem 6.1. O tamanho desse arquivo, também compactado, é 369 KB.

Listagem 6.1 - Exemplo de configuração da variável de ambiente CLASSPATH
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O arquivo de políticas ".java.policy", no qual estão especificadas as permissões para que os
módulos acessem os recursos necessários, também deve estar presente. Esse arquivo deve ser
instalado no diretório "user.home" que, no ambiente Windows 9598, pode ser o diretório
"c: \windows", no Windows NT, o diretório "c: \ winnfiprofiles \NOME_USUARIO" e nos ambientes
Unix/Linux, o diretório "$HOME". Finalmente, deve-se ter o keystore ".keystore", referenciado no
arquivo de políticas e associado a um alias, o qual também está especificado no arquivo de
políticas. Isso garante a autenticação da assinatura quando um dos módulos for executado, pois o
keystore têm a chave pública correspondente à chave privada utilizada para gerar a assinatura. O
keystore também deve ser instalado no diretório "user.home". O tamanho desses dois arquivos não
chega a 2 KB.
Esses downloads, que devem ser feitos pelo cliente, podem ser um pouco demorados, pois
dependem da taxa de transmissão da rede. Entretanto, isso é feito somente uma vez.

6.4. Organização do código do Vis Web
Cada módulo do Vis Web é uma applet Java executada a partir de uma página e, portanto, possui
regras especiais que definem o seu comportamento. Essas applets são subclasses da classe JApplet,
que faz parte do pacote "javax.swing", da qual herdam todo o comportamento e os atributos que
permitem a sua execução como parte de uma página. A cláusula extends permite declarar que uma
classe é subclasse de outra. A Listagem 6.2 mostra o código-fonte de uma applet Java que ilustra o
procedimento de definição de um objeto pertencente a um dos módulos do VisWeb. Nesse exemplo
é definida uma classe denominada "Demo", que é uma subclasse da classe JApplet. A classe é
definida como pública (cláusula public), de forma que pode ser acessada por outras classes. A
cláusula implements permite definir uma interface para tratar os eventos. Essa interface é um
receptor de evento, que trata de um tipo específico de evento que, nesse caso, é o ActionListener,
que trata de eventos ação, como o dique do mouse em um botão.
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Listagem 6.2 - Exemplo de uma applet Java
Esse exemplo é útil para ilustrar como os módulos foram implementados. Inicialmente, são
definidos todos os pacotes necessários, por meio da cláusula import. Em seguida, são definidos
todas as variáveis, constantes e objetos utilizados. A ordem de definição dos objetos é de acordo
com a sua disposição na janela, sendo que os nomes dados aos objetos também seguem essa ordem.
A organização do código é ilustrada usando o módulo de rendering volumétrico direto. A Figura
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6.25 indica a organização hierárquica dos objetos que compõem a interface interna desse módulo
(ver Figura 6.17).
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Figura 6.25 - Interface interna da janela principal da applet de rendering volumétrico direto

Após definir todos os objetos, eles são inicializados e instanciados no método init(). Esse exemplo
mostra a definição do objeto "botao4", que tem um objeto "icone4" associado, os quais estão
destacados na Figura 6.25. Basicamente, a cada objeto estão associadas uma string como rótulo
(em português e inglês), uma string para a descrição (mensagem que aparece quando o usuário
passa o mouse sobre o objeto, em português e inglês) e um rótulo para o tratamento da ação do
objeto, também destacados na Figura 6.25. Todos os objetos são associados a um objeto criado a
partir da classe JPanel, que possui o seu próprio layout definido pelo método setLayout(). Os
objetos criados a partir da classe JPanel são chamados de painéis, que são containers menores
utilizados para agrupar objetos, podendo inclusive, agrupar outros painéis, como nesse exemplo.
Isso é útil para conseguir uma melhor disposição dos objetos e, no final, esses painéis são
associados a um objeto criado a partir da classe Container, que é um container maior. As classes
JApplet e JPanel são subclasses da classe Container, da qual herdam o comportamento associado
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ao gerenciamento de lavou!. Finalmente, é feito o tratamento de eventos para todos os objetos aos
quais foi associado um receptor de evento.
A Figura 6.26 ilustra a interface interna da janela de definição de um volume (ver Figura 6.18),
que é apresentada quando o botão destacado na Figura 6.25 é acionado. O primeiro botão dessa
janela recebe o nome de -b4Botao1", sendo que 134" refere-se ao objeto "botao4", que é o objeto
responsável por acionar essa janela. Todos os objetos no código-fonte de cada módulo são
nomeados segundo este mesmo procedimento.
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r
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b4Botao2

b4Botao3

Figura 6.26 - Interface interna da janela de definição de volume

Para finalizar, é ilustrada na Figura 6.27 a interface da janela de definição de intervalos de
opacidade utilizando uma tabela default, apresentada quando o botão em destaque na Figura 6.26 é
acionado. Essa figura ilustra a disposição dos objetos e a definição dos seus nomes.
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Figura 6.27 - Interface interna da janela de definição de intervalos utilizando uma tabela default

6.5. Considerações finais

Este Capítulo teve como objetivo apresentar a funcionalidade completa do VisWeb. Também foi
discutida a estrutura interna de um módulo do VisWeb, sendo que os demais módulos adotam a
mesma estrutura geral. O VisWeb é um sistema flexível e de fácil expansão, sendo que funções
adicionais podem ser incorporadas de uma maneira bem simples. A interação no VisWeb é rápida,
pois é feita localmente e depende apenas da máquina do cliente. É oferecido ao cliente um conjunto
de opções que permitem alterar os parâmetros da visualização de forma interativa. No próximo
Capítulo são apresentadas outras ferramentas de visualização de dados na Web.
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visualização volumétrica distribuída para hardware de propósito geral, e a integraram ao browser
Mosaic como um serviço de visualização. A ferramenta, denominada VIS, utiliza um pool de
estações gráficas para gerar modelos 3D de conjuntos de dados volumétricos, distribuindo a tarefa
entre as estações disponíveis. Para possibilitar a distribuição da informação gerada para clientes
remotos, os autores estenderam o ambiente Mosaic para suportar dados volumétricos, e definiram
um protocolo de comunicação para a troca de informações entre o VIS e o Mosaic para permitir a
execução de tarefas de visualização volumétrica. Dessa forma, é possível a inclusão de visualização
volumétrica interativa em documentos HTML. A partir do browser, clientes remotos podem
solicitar a execução de tarefas de visualização que são repassadas ao ambiente VIS, e o resultado é
retomado no próprio documento HTML.
Um outro exemplo foi desenvolvido por Liu et al. [Liu96], que implementaram um sistema de
visualização distribuído e interativo, chamado Discover (Distributed Interactive Scientific
Computing and Visualization Environment). Esse sistema adota uma arquitetura cliente/servidor,
sendo composto por um host virtual, que inclui um ou mais PC's, e um pool de processadores que
fomecem o poder computacional para o host virtual. O sistema oferece funções tanto para os
clientes quanto para os servidores, sendo que os serviços no cliente incluem apenas operações
simples de manipulação. Atualmente, o ambiente é voltado para aplicações clínicas, mas o
arcabouço adotado para a sua implementação é, em princípio, adequado para outras áreas. O
ambiente suporta visualizações cooperativas, e usuários posicionados em diferentes clientes podem
compartilhar uma mesma janela de visualização.
Ferramentas distribuídas também são discutidas em outros trabalhos [Bro00c, Coy99]. Nas Seções
seguintes são apresentadas algumas ferramentas que incorporam recursos de visualização na Web.

7.3. Ferramentas de visualização no cliente
A visualização no lado do cliente significa que todos os passos da visualização são executados no
cliente. Atualmente, há duas maneiras de fazer isso. A primeira é disponibilizar o software de
visualização para o cliente ou, alternativamente, pode-se usar applets Java [Br000c, Coy99]. Essas
alternativas serão discutidas nas Subseções seguintes, destacando algumas das ferramentas
existentes que adotam uma dessas abordagens.
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7.3.1. Software pré-instalado

As ferramentas apresentadas nesta Subseção se enquadram no Cenário 3 (ver Figura 4.4), em que
todo o processo de visualização é executado no cliente. Nessa abordagem assume-se que o software
de visualização está instalado no cliente. A idéia básica é a seguinte: o usuário pode selecionar um
arquivo de dados para ser visualizado, sendo que isso pode ser feito, por exemplo, a partir de uma
página Web. O arquivo de dados é recuperado usando um tipo MIME, que invoca o software de
visualização pré-instalado no cliente como uma aplicação auxiliar ou como um plug-in do browser
[Br000c, Coy99].
Essa foi a abordagem original da ferramenta VIS, descrita na Seção 7.2, que recuperava os dados no
formato HDF, identificado como um tipo MIME hdf/volume. Essa abordagem também foi adotada
por Hibbard [Hib00], que implementou um software de visualização chamado Vis5D. Dados
meteorológicos são descarregados por meio de um browser Web como um tipo MIME
application/vis5d e, então, o Vis5D é invocado para a visualização de previsão do tempo [Bro00c,
Coy99]. O tamanho desse software, que inclui também algumas dll's e exemplos de arquivos de
dados, é de 4.97 MB. A Figura 7.1 ilustra a janela principal dessa ferramenta.

Figura 7.1 - Janela principal da ferramenta Vis5D IHib001

Um outro exemplo é o VisAD [Hib97, Hib98], também desenvolvido por Hibbard, cuja janela
principal é ilustrada na Figura 7.2. O VisAD é uma aplicação Java para visualização interativa e
colaborativa e análise de dados numéricos. Essa aplicação, que faz uso da API de Java 3D e Java
RMI, deve ser descarregada no cliente, que precisa ter o JDK instalado e as APIs necessárias. Dessa
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forma, o VisAD é executado na máquina do cliente, usando arquivos de dados locais. O tamanho
dessa aplicação, que é um arquivo JAR, é de 2.07 MB.
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Figura 7.2 - Janela principal da krramenta Vis.AD iHib981

Brodlie et al. [Bro00c] e Coyle [Coy99] descrevem outras ferramentas que se enquadram nessa
abordagem. As ferramentas apresentadas nesta Seção apresentam as vantagens e limitações típicas
do Cenário 3, discutido na Seção 4.3.3.
7.3.2. Applets Java
Essa abordagem na qual se enquadra o Vis Web, pode ser descrita como um meio termo entre os
Cenários 3 e 4, pois todo o pipeline é executado no cliente, embora o conjunto de funcionalidades
disponíveis esteja definido no servidor que disponibiliza as applets.
Michaels e Bailey [Mic97] descrevem uma ferramenta para visualização científica implementada
como uma applet Java que usa somente a API AWT [Gos96] para a construção de gráficos 3D. Essa
ferramenta, denominada VisWiz, foi desenvolvida com os objetivos de ser completamente
independente de plataforma, ser fácil de usar, oferecer um conjunto básico de funcionalidades de
visualização 3D para os usuários analisarem os seus próprios conjuntos de dados, e fornecer uma
boa interatividade. Os usuários têm que fazer upload dos seus conjuntos de dados para o servidor e,
em seguida, podem aplicar técnicas básicas de visualização volumétrica, tais como extração de
superfícies, planos de corte, nuvens de pontos (point clouds), e mapas de elevação. Eles podem,
também, interagir com os modelos de visualização resultantes a taxas razoáveis. Isso é possível
devido a uma implementação cuidadosa, a simplificações introduzidas em alguns algoritmos de
visualização, e a um conjunto limitado de opções de rendering. Por exemplo, somente tonalização
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fia! é utilizada no modelo de iluminação. A janela principal dessa ferramenta é ilustrada na Figura
7.3.
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Figura 7.3 -Janela principal da ferramenta VisWiz IMic971

Acessar o sistema de arquivos do cliente era impossível há alguns anos atrás, c Michaels e Bailey,
na sua implementação do VizWiz, contornaram o problema fazendo com que os clientes
carregassem os seus arquivos de dados no servidor para acesso pela applet de visualização.
Entretanto, essa não é uma solução viável em um contexto real de produção, pois coloca uma carga
enorme no servidor. Além disso, usuários em potencial irão, freqüentemente, se deparar com
problemas de transmissão da rede e com atrasos inaceitáveis. Adicionalmente, o VizWiz tem um
conjunto de técnicas de visualização muito restrito, uma vez que todas as técnicas disponibilizadas
tiveram que ser totalmente implementadas usando a API AWT, cujos recursos gráficos são
limitados. Além disso, essa API não permite disponibilizar recursos avançados de interface com o
usuário, pois é limitada a poucos widgets. No Vis Web, nenhum desses problemas ocorre, pois é
permitido acessar o sistema de arquivos do cliente, é fornecido um conjunto de técnicas mais amplo
e não é usada a API AWT, e sim a sua extensão, o Java Swing, que fornece recursos avançados de
interface com o usuário.
Brodlie e Wood [Br000c] mencionam que uma das maiores dificuldades encontradas no uso de
applets Java para visualização é a questão das restrições de segurança, que não permitem, por
exemplo, ler um arquivo de dados na máquina do cliente. Mencionam ainda que existem soluções,
porém elas são caras. Isso já não é mais verdade, pois o mecanismo de segurança de Java 1.2
permite resolver esse problema sem nenhum custo, como foi feito no Vis Web. Eles sugerem duas
alternativas: a primeira é a que foi usada pelo VisWiz, ou seja, fazer upload do arquivo de dados
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para o servidor. A outra é uma abordagem mais genérica, em que os dados podem estar em qualquer
lugar e o acesso é feito por meio de uma URL.
Um outro exemplo de ferramenta de visualização que é executada no cliente é descrito por Chang,
Coddington e Hutchenso [Cha98]. Eles descrevem o projeto e a implementação de um viewer para
os dados (imagens digitalizadas) do Visible Human baseado na Web, implementado como uma
applet Java que oferece uma interface para o usuário selecionar o tipo de dado e o corte desejado. A
Figura 7.4 ilustra a página principal dessa ferramenta.
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Figura 7.4 -Janela principal da applet Visible %man Viewer ICha981

Essa alternativa adota a solução de disponibilizar as imagens por meio de uma URL, também para
contornar as restrições associadas a applets Java. Uma das vantagens de disponibilizar as imagens
por meio de uma URL é que o usuário pode salvar a imagem na sua máquina.
7.4. Ferramentas de visualização no servidor

Nessa abordagem, a visualização é gerada no servidor e o resultado é disponibilizado para os
clientes. Por meio de uma interface com o usuário baseada na Web, que pode ser um formulário
HTML ou uma applet Java, o usuário seleciona o arquivo de dados a ser visualizado, e alguns
parâmetros que indicam como a visualização deve ser gerada. Esses dados são passados ao servidor,
que executa um software para criar a visualização requerida. O resultado é transmitido de volta para
o cliente, como um documento VRML ou como urna imagem [Bro00c, Coy99], dependendo do
modelo da visualização (3D ou 2D). Se retornar um documento VRML, esse tipo de solução se
enquadra no Cenário 4 (ver Figura 4.5), em que só o rendering é feito no cliente e, se retornar um
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uma imagem, tudo foi feito no servidor, e ai é o Cenário 1 (ver Figura 4.2). Nas Subseções
seguintes são apresentadas algumas ferramentas que se encaixam nessa categoria.
7.4.1. Retornando VRML

Esse tipo de visualização no servidor é possível pelo fato de VRML ser um padrão ISO para
distribuição de ambientes 3D sobre a Web, sendo que existem atualmente vários plug-ins
disponíveis para a maioria das plataformas.
Um exemplo que se encaixa nessa abordagem é descrito por Wood, Brodlie e Wright [Woo96 ], que
descrevem um sistema para monitorar informações sobre a qualidade do ar. Por meio de um
formulário HTML, ilustrado na Figura 7.5, o usuário seleciona os dados (localização, período de
tempo e poluente) e o estilo de plot (diagrama de blocos ou superficie). Um CGI gera visualização e
o resultado é retornado ao usuário como um documento VRML.
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Embora a abordagem implementada use extração de superficies, ela é genérica e pode ser aplicada a
qualquer tipo de visualização [Bro00c]. A página do VTK (http://www.kitware.com/vtk.html) inclui
um exemplo de um servidor de visualização, já apresentado no Capítulo 4, com objetivo de ilustrar
aos usuários do VTK como construir o seu próprio servidor. A Figura 7.6 ilustra uma página deste
servidor, que fornece um formulário HTML para o usuário selecionar os parâmetros da
visualização.
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para definição de parâmetros de uma visualização

O resultado é retornado em um documento VRML que exibe o modelo de visualização gerado
segundo os parâmetros definidos pelo usuário, comon ilustra a Figura 7.7.

Figura 7.7 - Exemplo de uma visualização com VRML

Uma outra forma de oferecer uma interface com o usuário é por meio de applets Java, ao invés de
formulários HTML, o que garante uma maior flexibilidade e uma interface visualmente mais
atrativa. Um exemplo interessante que usa essa abordagem foi desenvolvido por Engel, Grosso e
Ertl [Eng98]. Eles implementaram um algoritmo progressivo de extração de superfícies proposto
por Ertl como uma aplicação baseada no paradigma cliente/servidor. O servidor gera isosuperficies
de múltipla resolução a partir de um conjunto de dados volumétricos, e as envia progressivamente
ao cliente, o qual está acessando uma applet Java por meio de um browser. Por meio da EM, essa
applet é capaz de acessar o plug-in VRML, que é usado para criar a geometria dinamicamente. A
Figura 7.8 ilustra a página principal dessa ferramenta, denominada Prolet.
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Figura 7.8 - Página principal da ferramenta Prolet
O usuário pode definir os parâmetros por meio de uma interface em Java, ilustrada na Figura 7.9.

Figura 7.9 - Interface com o usuário da ferramenta Prolet [Eng981
Outras ferramentas que adotam abordagem semelhante são discutidas em diversos trabalhos
[Bro00b, Bro00c, Coy99, Eng99, Kha97, Kha98, Li00]

7.4.2. Retornando imagem
Como uma alternativa para VRML, é possível gerar a projeção de modelos 3D em um plano de
imagem no servidor, e transferir a imagem resultante para o browser [Bro00c, Coy99]. Essa
abordagem pode ser útil para clientes que têm capacidade limitada de rendering 3D, ou que não têm
o plug-in VRML.
Uma ferramenta que usa essa abordagem, denominada CurVis, foi desenvolvida por Thiesel
[Thi99], e permite exibir visualizações de fluxos de fluidos 2D. Um formulário HTML permite ao
usuário definir vários parâmetros, como ilustrado na Figura 7.10.
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CurVis: mobile vector field visuallzer

Figura 7.10 - Página principal da ferramenta CurVis
Esses parâmetros são passados ao servidor, que executa um CGI, retornando uma imagem em uma
página Web, ilustrada na Figura 7.11.
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Figura 7.11 - Página da ferramenta CurVis que exibe a visualização definida na Figura 7.10

7.5. Considerações finais
Neste Capítulo foram apresentadas várias ferramentas, classificadas segundo o local em que são
geradas as visualizações: no cliente ou no servidor. Cada abordagem possui vantagens e limitações,
sendo que algumas são feitas em Brodlie e Wood [Bro00c]. Para aplicações interativas, um aspecto
atraente das abordagens que geram a visualização no cliente é o forte acoplamento entre a interface
com o usuário, os dados e o software de visualização. Nesse contexto, applets Java são soluções
atrativas se o processamento é simples e os arquivos de dados são pequenos. A outra solução
(software pré-instalado no cliente) é mais atrativa quando os conjuntos de dados são grandes, pois a
necessidade de transferir os dados para o servidor se torna um fator crítico. Por outro lado, as
abordagens no lado do servidor têm como vantagem o fato de todo o processamento pesado ser feito
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no servidor que, assume-se, será mais rápido do que a máquina do cliente. Essa é a motivação clara
na solução que usa extração progressiva de isosuperficies. Uma outra vantagem dessa abordagem é
que ela permite que interfaces com o usuário simples, feitas sob medida, sejam usadas como frontends por sistemas de visualização mais complexos, como no serviço de qualidade do ar. A escolha
entre VRML ou imagens 2D depende, tipicamente, da natureza dos dados. O Vis Web pode, por um
lado, ser considerado como uma interface gráfica que é umfront-end para um subconjunto do VTK.
Na nossa visão, o sistema se enquadra como um meio termo entre visualização no lado do cliente e
no lado do servidor. Todos os pipelines de visualização estão definidos no servidor, e por meio das
applets, todo o processo de visualização é executado no cliente. No próximo Capitulo são
apresentadas as conclusões deste trabalho e sugestões de trabalhos futuros.
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8.1. Considerações iniciais
A disponibilização de recursos de visualização na Web abre um número de possibilidades para
cooperação, ensino e treinamento, pela garantia de acessibilidade de alcance mundial a um custo
muito baixo. Uma solução baseada em applets Java pode reduzir consideravelmente o esforço de
manutenção requerido por desenvolvedores de softwares de visualização, uma vez que não existem
executáveis a serem distribuídos. A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento do
ambiente Vis Web, indicando claramente que as tecnologias disponíveis atualmente podem ser
exploradas para criar ambientes de visualização interativos sofisticados para serem acessados na
Web. Tais ambientes podem ir muito além da manipulação de mundos VRML, nos quais o realismo
é muito sacrificado.
Foi submetido um artigo [Alv00] ao SIBGRAPI'2000 referente a este trabalho. Espera-se, com ele,
contribuir para a discussão sobre visualização na Web, principalmente porque a solução adotada na
implementação do Vis Web parece não ter sido adotada por nenhuma outra ferramenta de
visualização de dados na Web. Nenhum dos trabalhos discutidos no Capítulo 7 exploram a política
de segurança de Java para interfacear com código nativo e acessar o sistema de arquivos do cliente,
garantindo um ambiente genérico. Neste Capítulo, na Seção 8.2 são comentadas as vantagens e
limitações do Vis Web, e na Seção 8.3 são apresentadas sugestões para trabalhos futuros.

8.2. Vis Web: vantagens e limitações
O Vis Web oferece recursos de visualização embutidos em applets Java que acessam o VTK, solução
que apresenta tanto vantagens quanto limitações. Uma vantagem óbvia é que a estrutura de
visualização fornecida pelo VTK fica disponível diretamente. O Vis Web pode ser facilmente
estendido para incorporar técnicas de visualização adicionais suportadas pelo VTK, desde que uma
interface adequada para a definição de parâmetros seja fornecida. Alternativamente, a mesma
estrutura pode ser empregada para fornecer soluções voltadas para domínios de aplicação
específicos.
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A interação no Vis Web é rápida, pois é feita localmente no cliente. O usuário tem um conjunto de
opções que permite alterar os parâmetros da visualização de forma simples e interativa. Essas
opções foram implementadas usando o Java Swing, uma extensão da API AWT que oferece
recursos avançados de interface com o usuário. O Swing é inteiramente implementado em Java, ao
contrário da AWT, que possui alguns problemas de portabilidade e não oferece um conjunto tão
"rico" de recursos.
O VisWeb estimula uma maior interação com usuários de visualização, pois é possível a qualquer
usuário, em qualquer lugar, gerar visualizações de diferentes conjuntos de dados. Nesse contexto, a
idéia inicial deste trabalho era disponibilizar um servidor para os pesquisadores do Grupo de Visão
Cibernética do IFSC, que já vem interagindo com o Grupo de CG & PI. Entretanto, a estrutura
genérica do Vis Web o torna uma ferramenta de divulgação da ViSC para uma classe mais ampla de
usuários em potencial.
Este foi o primeiro trabalho sobre visualização na Web realizado no âmbito do grupo de CG & PI e,
por essa razão, algumas considerações são apropriadas. No início do desenvolvimento do Vis Web,
praticamente não se encontrava trabalhos relacionados descritos na literatura. Hoje em dia, como
pôde-se notar no Capítulo 7, já existem várias ferramentas para visualização de dados na Web. Uma
das maiores dificuldades encontradas foi como garantir às applets o acesso a recursos locais, pois
não havia muita informação a respeito. Esse acesso era necessário porque o VTK é um código
nativo e, a princípio, as applets não podem fazer esse tipo de acesso. Também era necessário
garantir acesso aos conjuntos de dados alocados na máquina do cliente. Por essas razões, foi feito
um estudo sobre mecanismos de segurança em Java, o que permitiu escolher o mecanismo que
melhor se adapta às nossas circunstâncias. Foi, então, escolhido e estudado detalhadamente o
mecanismo de segurança de Java (versão 1.2), devido à sua flexibilidade. Esse mecanismo permite
resolver o problema de forma que garante ao usuário maior comodidade. Acreditamos que, do ponto
de vista do grupo, este trabalho proporcionou um avanço importante na compreensão de como
recursos de visualização podem ser disponibilizados na Web, pois foram estudadas várias
abordagens diferentes. Existem trabalhos relacionados em desenvolvimento no grupo, na área de
visualização distribuída, que certamente usarão este trabalho como ponto de partida.
Nenhuma das ferramentas apresentadas no Capítulo 7 adota a solução usada no Vis Web. Algumas
das descrições citam, inclusive, problemas que no Vis Web foram resolvidos. O principal, sem
dúvida, é o fato de applets Java, a princípio, não acessarem recursos locais do cliente, o que impede,
por exemplo, a leitura de um arquivo de dados. Dessa forma, uma das soluções descritas na
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literatura consiste em fazer um upload dos arquivos de dados para o servidor em que a applet está
armazenada. Assim, quando a applet for acessada, pode-se descarregar o arquivo de dados. Nessa
solução o usuário tem que, primeiro, esperar o arquivo de dados ser carregado para o servidor e,
depois, esperar novamente que este seja descanegado pela applet O Vis Web resolve isso com o uso
de applets assinadas.
Um outro problema de applets Java é o desempenho. Isso pelo fato do compilador Java traduzir o
código-fonte em bytecodes interpretados pela JVM do browser ou do Java Plug-in. Com o Vis Web,
esse problema é minimizado, pois toda a visualização é feita pelo VTK, em código C++, de forma,
que as operações de visualização são executadas com um bom desempenho. Entretanto, o usuário
deve ter as bibliotecas do VTK instaladas localmente. Uma possível alternativa seria construir todas
as técnicas de visualização em Java, enquanto a linguagem não disponibiliza uma API de
visualização, mas isso sacrificaria o desempenho. Entretanto, recentemente, a Sun lançou a versão
1.3 de Java, afirmando que a grande diferença em relação às versões anteriores é o melhor
desempenho.
Outra limitação do Vis Web é o fato de applets criadas com a versão 1.2 de Java ainda não serem
suportadas pelos browsers, forçando o cliente a ter instalado na sua máquina o Java Plug-in. Essa
limitação, a princípio, não será resolvida rapidamente, pois os browsers estão demorando cada vez
mais para incluir os recursos das novas versões de Java, e alguns recursos são disponibilizados de
forma diferenciada. Por exemplo, tanto a Netscape quanto a Microsoft adotam mecanismos de
segurança para applets diferentes dos que são oferecidos em Java.

8.3. Sugestões para trabalhos futuros
O ambiente pode ser estendido para suportar uma gama mais ampla de técnicas de visualização
genéricas. Por outro lado, pode-se adaptá-lo para domínios específicos, o que deve ser feito no
contexto do projeto "Visualização no Suporte à Atividades Odontológicas" (Fapesp proc. 98/126448). O objetivo é criar uma versão do Vis Web que integre um conjunto de recursos para a
manipulação de modelos dentários na Web.
Facilidades adicionais poderiam ser incorporadas no ambiente que vão além de apenas aumentar as
funcionalidades de visualização. Por exemplo, os parâmetros de visualização definidos durante uma
sessão do usuário poderiam ser salvos para serem posteriormente usados pelo mesmo usuário, ou
por outros. No primeiro caso, tais informações poderiam ser salvas no cliente, evitando o tráfego da
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rede e, no segundo, poderiam ficar no servidor, sendo associadas ao arquivo de dados
correspondente. Tal facilidade poderia servir de base para a cooperação entre usuários de
visualização distribuída, e outras funcionalidades poderiam ser adicionadas com esse objetivo em
mente. A habilidade de salvar os parâmetros de configuração usados em uma sessão de visualização
poderia, também, fornecer um feedback precioso para projetistas de visualização sobre as
dificuldades enfrentadas pelos usuários de visualização.
Uma outra melhoria no sistema seria permitir ao usuário uma configuração mais flexível do
ambiente. No VisWeb, já é possível definir alguns parâmetros, tais com o idioma e a cor da área de
visualização, na janela principal de cada modulo. O sistema poderia permitir a definição interativa
de opções como o posicionamento da área de visualização, entre outras.
O VisWeb foi implementado usando a versão 1.2.2 de Java e a versão 2.4 do VTK. Entretanto, já
existem a versão 1.3 de Java e a versão 3.1 do VTK. O sistema já foi testado com a versão 1.3 de
Java e não foi necessário fazer nenhuma modificação. Ainda é necessário estudar as possíveis
modificações da versão 3.1 do VTK para que o VisWeb venha a ser disponibilizado com as atuais
versões de Java e do VTK.
Alguns testes de acesso ao VisWeb de diferentes localidades foram feitos em ambientes Windows
(95, 98, 2000 e NT) e foram bem sucedidos. O VisWeb pode ser acessado tanto pelo browser
Netscape Navigator quanto pelo Internet Explorer, nas versões 4.x ou superior. Pretende-se tornar o
sistema disponível para acesso público na Web em breve.
O VisWeb também oferece um ponto de partida interessante para o estudo de visualização
colaborativa, e o sistema pode ser estendido para fornecer um ambiente colaborativo no qual vários
usuários compartilhassem a mesma visualização. Por meio de um mecanismo adequado tudo o que
fosse feito, por exemplo, em uma applet, de acordo com as configurações definidas, seria passado
ao servidor que, por sua vez, se encarregaria de repassar o resultado às outras applets. Isso seria
interessante na área de educação a distância. Por exemplo, um professor localizado em qualquer
lugar poderia apresentar a sua aula por meio de uma applet Java. Essa applet passaria todas as ações
do professor para o servidor, que as repassaria para as demais applets sendo acessadas pelos alunos,
que poderiam acompanhar o que o professor está fazendo. Se o professor, por exemplo, interage
com uma visualização, os alunos vêem essa mesma interação. O contrário também poderia ser feito,
ou seja, o professor acompanha como os alunos estão executando uma determinada tarefa,
permitindo assim identificar as dificuldades encontradas. Essas são apenas algumas das possíveis
107

Visualização na WWW: Estudo e Implementação de um Sistema

Conclusões

utilizações de visualização colaborativa, sendo que outras sugestões nessa linha podem ser
encontradas em vários trabalhos na literatura [Bro96, Bro00a, Bro00c, Cha98, Eng99, Hib97,
Hib98, Joh98, Woo95].
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Neste Apêndice são apresentados todos os pipelines de visualização implementados no VisWeb,
mostrando também o código Java que implementa cada um desses pipelines. A título de ilustração,
são apresentados exemplos de visualizações geradas por cada um deles. Esses pipelines foram
usados nas applets de extração de superfícies, rendering volumétrico direto e visualização de
vetores, que são os três módulos do Vis Web.
A Figura A.1 ilustra o pipeline para extração e exibição de uma isosuperfície, juntamente com um
autline, que coloca uma "borda" em torno do conjunto de dados visualizado.

vtkStructuredPoints Reader

vtkOutlineFilter

vLeitor

vBorda

vtkContour Filter

vtkPolyDataMapper

vContorno

vtkPoIyDatai1apper
vMapLeiïor

vMapBorda

vtkActor
vAtorBorda

vs7
vtkActo r
vAtorLei:or

Display
panelVTK

Figura A.1 - Pipeline para extração e exibição de isosuperficies

A Listagem A.1 mostra o código-fonte de uma applet Java que interfaceia com o VTK para
implementar o pipeline ilustrado na Figura A.1. Esse código está acessando o conjunto de dados
"dente.vtk", que descreve o modelo de um dente, mas o pipeline opera sobre qualquer conjunto de
dados escalares organizados em uma malha estruturada, que é o tipo de malha aceita pelo
vtkContourFilter. O código para a inclusão do outline é incluído apenas nesse exemplo, apesar de
fazer parte de todos os pipelines.
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iinporljaV'a.d.st4 *;"`" —
importjavax.swing.*;
impprt vtkg:\
,

,4Putiicefass,Exeirtplol.exeends 'J'Appiet (
vtitStructuredPointsReader vLeitor = nal;
vtkEontoutFilter vCdritorno = null;
vtitfuiyDataMaPper vMapLeitor = nu!!'
vtkA'etorÁVAtorLeitõr null;
vtkOutlinegilter yBorda'=4null;
vtkPolyDataMapper yMapBorda = nuk
vtkAttonVAtorBordá = null;
vtkPanel panelVTE = pull;e
puizllc,t+Oicitinifü't
panelYTK = new ViltPanei();
4. •
viáitbr-= rieWala'ructuredê6llitsitâeiQt
:e1t9r.„SetE1leNa4,e('c:4tadosidente.vtk");
vEeitor.Updale();
yLeitor.DebugQn();
a,
Y/Contontd--4new ylleContourFilter0;
yContorsnoSPt1nputtyLeitor.GetOutput())4,
vContorno.SetNumberOftontOurs(al);
VCotilproo.etV.a1tte(0, 148);

e

0

viviaP4ijorân'evt vikPolyDOtaMaPPer0;
'14MtipEeitor:SetIntittt(veontorno.GelOutplit()),
vMapLeitor.Sca1arVisibility0Ii();
Iss J5'
vAtorEeitori=itet,vtitÀ%toi;();,
svAtorteitbt:SettVlappeityMapLeito);
vAtorLeitoriCetProperty0.Settotor(1,44;ll .0);
tiy(0.8
vAtorLeitoríGetgroperty,O.SetOpaci
Y13'ortlà = nom, ytkpullineFilter();
•
-vBon Setinp,ut(vLettor.GetOutput()),

1.

'vMkBortlt= notztvtlillolyptitaMoPperft,„
vMàpBordW.etItiPtit(viiorda.GetOutputb);
,
,
s
vAtorBortfas= nevt-vticiketord;44*
yAtorBordz.SetMapper(yMapBorda)i
'v.At6iBbitlidet1iMpéity().SetColor(e0N1.0, 1:1)); „44
4 'haneàrTkiGetRêndèrer().8413Eiticgrourid(0.0A.0,;:a0);_

panelVTK.GetRendererakddActôt:(vÀtdrlueietir);„
-porto,' ,YtitÇttEagntleserpdxçtçIActoçç\LAtbtRotda);.
getErhitdntPatieDiadd(panelYTI%

)

Listagem A.1 - Exemplo de uma applet Java para visualização de isosuperficies
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A Figura A.2 ilustra duas visualizações geradas a partir do código na Listagem A.1. A Figura A.2
(a) ilustra uma visualização obtida por extração de uma isosuperficie de um conjunto de dados que
descreve o modelo de um dente, e a isosuperfície na Figura A.2 (b) foi extraída de um conjunto de
dados que descreve um neurônio (exibido sem o outline).

MJanela de Visualização

PIO El

Janela de Vesualização

121

(b)

(a)

Figura A.2 - Exemplos de isosuperficies

É possível aplicar planos de corte sobre as superfícies. como ilustrado no pipeline da Figura A.3.

vtkStructuredPointsReader

vtkOutlineFilter

v Leitor

vBorda

vtkStructuredPointsGeometry_i
Filter
vFiltro

vtkContourFilter
vContorno

vtkPolyDataMapper
vMapBorda

vtkActor
vAtorBorda

vtkPolyDataMapper
vMapLeitor
1

vtkActor

Display

vAtorLeitor

panelVTK

Figura A.3 - Pipeline para visualização de planos de cortes em isosuperficies
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A Listagem £2 mostra o código-fonte de uma applet que implementa o pipeline ilustrado na
Figura £3.
imporejaVa,a,wt.*;
imporejavaiçswing
iiiiimrt41k,Í;
pubire class Exemplo2 exténds jApplet
v,t1tStrtiétliredPolntsReader2vLeitor = null;
viktructuredPoiittsGeometryFilier vê(ltro'l= :útil; 2
vtkÇontoqrFilter; vCootqrao = null; ,
^vtkPolyPaihplaPper tbdapLeitor = nu»;
ejudi;
ytkPanel panely'41,22 = nüll;

1,

e -4

publiç voidinitii1t„parielV.Tk!;=tiOW 4.kranesk);
aliçteiter =Mew4tItStriatifidée'intskteader:o.
vLe itor.S etFile?laine("e :/dad oskiente ivtk')1
vLeitOr.1:1Pcjate(),.
ykitof.P.eingitib
vFiltro =anew vtItStructurettPointsúc
lonnétryR114"r();:
vOirb.Set1riPA(Viiitor.Get9ittput());,
vFi1tro.getWitcrit(04;7;20', 2q, O, 81);
2 2

vgentonio = new vtitContourEilterd;
yÇordojayo.Seilitput(vFiltro.GetOMPtitt))t,
yçontOrnO:SettNuMberQfContOursti);
ve6indefte.Seti72áliee(0 148).
\Má
` pLeirde=jneviktytkr
“ elynataMapper(07 .
, yMapt..eltorSetinpig(vContorno.GetOutptit());
('1tap1ifert4sa1ar,'Srisibilitykiff();,
SiAterLeiter,="41M1tytkA„Otor();,;
,VA2forieiter,Eottsdatiper(vMapLeitor);
MierEet tor:"GetErdperty().SOColo41.0, 1.0413.0);,
vAtori„eitor.Getgrópertye.SetOpacity(dii);„
Pánol.*K.deiRetidereraSetBackgrounri(0.0, 0.0,„0.0);
OrielVTICOetRenderer().AddA,ct9r(v4torLeito0;.*,
detCoriternEine0:44d(pariALVTX)
Ns''1,02
Listagem A.2 - Exemplo de uma applet Java que aplica um corte sobre uma isosuperfície
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A Figura A.4 ilustra planos de corte aplicados às isosuperficies da Figura A.2
1II2

Janela de Visualização

Janela de Visuahzação

NIDE

( h)

(a)

r,

Figura A.4 - Exemplos de planos de corte aplicados às isosuperficies ilustradas na Figura A.2

A Figura A.5 ilustra o pipeline para visualização de volumes utilizando a técnica de rendering
volumétrico direto. com a classe do VTK que implementa o algoritmo de Ray Casting.
vtkVolumeRayCastCompositeFunction

vtkStructuredPointsReader

vFuncaoComposicao

vLeitor

vtkColorTransferFunciton

vtkPiecewiseFunciton

vFuncaoCoresDefault

vFuncao0pacidades

vtkOutlineFilter
vi3orda

vtkVolumeProperty
v PropriedadesVol ume

vtkPolyDataMapper
vMapBorda

vtkActor
vAtorBorda

vtkVolumeRayCastMapper
vMapVolume

vtkVolume
vVolume

Display
panelVTK

Figura A.5 - Pipeline para isua lização de

V ol

u me s

Apêndice

Visualização na WWW: Estudo e Implementação de um Sistema

A Listagem A.3 mostra o código-fonte de uma applet que implementa o pipeline ilustrado na
Figura
import jaykaw,V*;
Tmpoh javax.swing.*;
-import vtk.*;
pablid'élass.Exernplo3 eXtends JApplet {
vtkStructuredPointsReader vL;eltor = null-,vtkPiedewiSeFunction-ffuncaoppacidade&aaill;
vtkCoioefra:Usferyunction vFuncaoCpresDefault = null;
vtkVolUinéPl-opeity vPropriedadesVOlumes= ni111;
vtkVolumeRatCastCompositeFunction vpuncgoCemposidao = null;
vtkVoliiiille)2,4x4síTvialiiiet`vMarddlurne:= nfilt
vtieVolinne pYoltime",,= null;
vtkPanel panelVIK •=aull(
publicSiroid lato
panelyTK = new vtkPana(j;
vL,ettor7F.,1;tewtticucturedPointsReaderek,
èit'Oiél iSeiglleMinje("c:/flado,s/dente.vtk,");
'vL,eifor.Update();
vLeitor.Debtig0,n();
•

"

:Ceuvers,a9Diiiins{».
vFuncaoCoresDefault = new,vtkeoloeffraniférictiOil();
-vFttocao,Dpapidalies-='new vtkIlieCewiseuffelión:0;

• 1.
YvFtylóaoGores,Defanit.
AildRGES'égment(2,16ã3, gp, 0.9, 0.0, 43307, 0.2, 09,.O 0)
vFlificaoCoresDefault.ÁddRól3Seginent{50h5,L.0,-r 0, 1.ó, 66631, t.0, P.07,40);

»Fuacao,5pk4íades.AddSegment(0, 0.Õ2Y6, 9.0);
syFuncaoDpaci'da,des,,,AddSegaieni(21653, 005, 43O7, 9:5);
-vFuneao0pacidadeálAddEeginent(43308'; 0101'5054, 0.0);.
--vFutica5DaadicIadeS.Add'Segmeni(50525',1 08z60,631,:9.8);-,
‘vRtric,aoDèàcldacies.AddSegmeni(ãõê2, O O 6535, (r.());
,
vPropriedadesVolume .-nevev&Voltape"PrOWIR)'4
vPropriedades-Volurne.SetInterpdiatiocypetOtAlear();.
,v.I5roprià
e.SetCplor(vVpricabCoteárietaultj;
)PfocidriâlikdáVoltirile.SetScalarâ,paéity(v1?p9capOyabidaçles);•
„nr,OlUnia9Cas(ÇoinpositeEunctio,g0;
vFUnçaoCoteposlciio = new yll
yMaptinieS:kiieWvt,icVotumeRayeastlVlapper();
vMap itdieetgealarInput(vleitoriGetotolpitt());'2
'
vlsilapVelume.sçc..YoiameRayCastirinefion.(vFunçaoÇomposicgo);
"L
VMOJUIlie=

sVtiblünii'áeêgoiumelyl,appe:k(vIvjapyiku")j
vVolume.SçtVolameProperty(Vpropriedades,Volarne),;'
44, j4gS
pan'ePT-T
, IçOètRenderer().5ettackgi-Siânil(0.01C0:0);2
tidnãVTICG:etRêndereragddtolumgerypjume),;
getContentPanefj.add(parielVTEX

.2.

Listagem A.3 - Exemplo de uma applet Java para visualização de volumes
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A Listagem £3 utiliza o método "ConversaoDados", que permite converter os dados escalares,
que são do tipo ficar, em valores citar, no intervalo [0..65535]. Essa conversão é necessária porque
a classe vtkVolunteRayCastMapper do VTK trabalha com valores inteiros (unsigned ira). Os valores
foram convertidos para citar porque em Java não existe o tipo unsigned int, e citar é o tipo cujo
domínio de valores é dado pelo intervalo acima. A Listagem A.4 mostra a implementação desse
método.
public void ConVei-saniltados(fl
,

ifit minienAcalars = vLOitor.GetOutpuilj.betSintDaía().GetScalais().GetNumberOfScalars();
double váhrMiniinoMaxima= new-double[2]
valtirMiiiiinoMttilltiflvLeitor.Getatitput())GetVonitãatacetScLalars0.GetRange()donb1er fnika it„-yaldrMihiriloMaximo[1] - valorlvtintmoMaximo[0];
vtlitcalars vScalars•-aew vtItStaliátór_s
vScalarp.SetDatitypeloTJusignedShort0; 1
yScalars;SetNiiiiii&CfScalarktitunetoSdatársfç
, • -Ai,
st':t•
4
,KiV(int ()-;ir•5 numeroSéalars;if„+) {
- 4Onjoje,tipopOuble`=.yLpitor.Gett.)uttint(),tptritintpati()GetSCalars().GetScalar(i);

tipoDolible.=".¡(tiptinouble-- valorMininnolv(aximo( )-/ filão) * 65535;Coltor ligoChitt,=; (citar) tipnDotible;
vScalars.SétScalafQ, tipoChar);

o'

•``

çihitór.Gittiputp4t(YGetPtintDataç).SetSca14ts(vSta1ars);¥4;! •iràf

Listagem A.4 - Exemplo de um método em Java para conversão de dados escalares
A Figura A.6 ilustra visualizações volumétricas dos mesmos conjuntos de dados anteriores, usando
o pipeline da Figura AS.
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.Janela de Visualizdção

Janela de Visualização
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Figura A.6 - Exemplos de volumes

A Figura A.7 ilustra o pipeline para definição de sub-volumes, que permite especificar urna subregião do conjunto de dados. No caso, o sub-volume também está sendo visualizado por DVR.
usando as classes vtkVolumeRayCastCompositeFunction e vtkVolumeRayCastMapper.
vtkVolumeRayCastCompositeFunction

vtkStructuredPointsReader

vFuncaoComposicao

vLeitor

vtkColorTransferFunciton

vtkPiecewiseFunciton

vFuncaoCoresDefault

vFuncao0pacidades

vtkExtractV01
vtkVolumeProperty

vReqiaoVolume

vPropriedadesVolume

vtkOutlineFilter
vBorda

vtkPolyDataMapper
vMapBorda

vtkVolumeRayCastMapper
vMapVolume

vtkActor
vAtorBorda

vtkVolume
vVolume

Display
panelVTK

Figura A.7 - Pipeline para visualização de de sub-volumes
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A Listagem A.5 mostra o código-fonte de uma applet que implementa o pipeline ilustrado na

Figura A.7.
SF

import java.aWt.*;
import jayax.swmge;
import vtiL*;
pubik cfass Exemplo4 eXtendt JApplet
,ytkStructuredpointsEeadersLeitor = nulk
,VtkEitracty0I vEegiáéVolunthe = null;
vikl?feeeWise1ünetion"vFuticao0pacidades = null;
vtkColorTransferFunction VPuncaoCotesDefaulit-,Enullr'
vtkVolumeProperty vpropriedudesVoluffie vuIi
vtkVoJumeEpyCastCoznpositeFunction vFuncaoCumposicao
= null;
_VikVOlumeR4CastMapper.vMppVolujne
., .
,
vtkVolume vVoltüne = nu»;
vtkPanel p'4nelypc,=,nu1l;
&bile v016111401
panei
new
ánejó;
2- vheitor ,Nbest xtkkOcturedrointsReadert
vLeifterSettileNánieec:/daáosident4tki¡i_
,-VLeitoe.Epdate(k.
vLeitor.bebugCn0;",
Conversáo1ia6b8()),,
vSucaondoreade.katilk= new vticColOrTraiiSferFunction();'
'VriMeaoNSacidadeánd,na
,
vEynco?ggrdePipfagit„.A4!) RGÉSegMéPt(211653-0:16,•:,0.9, 013,43307, 0:9, Of, 0.0);
vf,Uncao0oresLetatiliiiickdEtliS`egMeáiSiS25; 1.0; 1-.0 1:q,'6Ó631.:210,
ff„,3 vi.itichOppacjda4esAddSetmentç0,-0.0, 21652k 0 O)
vFuncao0pacidadeS.AddSegmentç21653/6Se 433b7;65Y,
VEOncaoppaci4a4eOddSegineni(4330840:0;05.4,-s0.0k:
,vPuticá.6915áad'adeí.AdcfSegmçnt(5.652579.8,SM31,-,0.8)7"
vPlinchdtipadidadá7AckIS'egment(6Q432',0 O 65535 0.0)vPropriededesVoluffe = new vtifojnynehopena5,0;"
vProdiriedáeXtVolume.SefInterpolationTypellUtineUi();
vPropriediciesVolunie:SetColor(vForieaoCoresDefault);
NPMPrie*aãeskiolUine.SetScidarClOackty(y„PutiçãoOpaeiglacles)
vÉuncaoComposicao = new vtkVolumeinafeaSZCoMpositeFunction();
h
„F
h ki
p
vEekiauyolitine = new VtkExtractV01();
vRegifr6Vèlume.S!tinci4(viettor:tretg”tput());
vRegiaerVolume.getV0f(10, 67 26,;210,-*,ç6py:
'
•YolülneRayçãtgap
viylapyclUpteinèvnytk
-ppeé();,
vX,INVoiume!géiSicalatput(vRegjaoVoluiniGefOiiiptil());
,vMaWoltUxie,
,E''etV,.olumzRaYCastFunctlon(vpjmcaoCornposicàõ);
;Volume = new vtkVolume();
VVolume.gefrolnineMapper(vMaPVOlUn
ta); •
•
.
nVolume.SetyolazgeProper(V,PropriejadesVolume);
Pnane1Vt1C. tRenderer(). etBaclçgrbin,jd(0;
jiattelVTIC.901,Çpder,er().AdflVofttniero 010,
getContentPânee'adcl(panelVTK);
,

aa-

ark

Listagem A.5 - Exemplo de uma applet Java para visualização de sub-volumes
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A Figura A.8 ilustra visualizações de sub-volumes dos dados de dentes (a) e neurônios (b).

M Janela de Visualização REI C3

Janela de Visualização PI M

(a)

( h)

Figura A.8 - Exemplo de sub-volumes

O pipeline ilustrado na Figura A.7 também é utilizado para visualizar planos de corte nos volumes,
o que é feito definindo-se um sub-volume com as mesmas dimensões do volume original nas
direções x e y, mas com espessura igual a unia fatia na direção z. Essa solução é uma aproximação
para o conceito de plano de corte aplicado às superficies. A Figura A.9 ilustra visualizações de
"planos de corte" nos volumes ilustrados na Figura A.6.

ai Janela de Visualizaçã'o

r2, Janela de Visualização

s

Ci C3

(a)

(h)

Figura A.9 - Exemplos de planos de corte nos volumes ilustrados na Figura A.6

A Figura A.10 ilustra o pipeline para visualização de campos vetoriais utilizando glyphs. Esse
pipeline utiliza uma tabela de cores default (implementada no VTK pela classe vtkLookupTable),
para mapear os intervalos de magnitude dos vetores.
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Figura £10 -Pipeline para visualização de campos vetoriais
A Listagem A.6 mostra o código-fonte de uma applet que implementa o pipeline ilustrado na
Figura A.10. Esse código está operando sobre o conjunto de dados "neu3d22.vtk", que descreve o
campo vetorial em tomo de um neurônio. O código pode ser utilizado para gerar visualizações
similares de outros conjuntos de dados vetoriais.
Ituport,jaylk,dsvt,
Aniporbvtit',*.
e- +Led N"
ippblit closs Fftemplo;extendá:JAPPIOt,
-A
'vtItSteucturedFointsiteader VLeitor
,ttitIVI,OskPõttits;ylvtasit --E flui!
, tvtkkectozNorin vNormg1=
vdtliedgeuog yVotor=m1)11.,,
wtitiltoultuptople.yrabetaDefaide=,ãgilre
,vikPOWLtitaMpper „vivtapVetor = ritílt`
vtidsctorvAtoky,otor= null•
r- "po
,

' ICE.rtult, ,‘
,vticParickpaiteLVF
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.parielV±K.,= new.vticPupet();
',Leitor =- ne,w,V1kStrueturedPointsReader();„
vLeitor.SzetFi1eNaine("c:/dadoneu0dg2Hytyr:),'
vLeitOr:UPdate();
yLeittrOelingQn0;'vivlask 'new vtkMaskPoints();
vMask,SetInput(vLeitor.GetOutput());=
vMa'S'It.SetánRatio1256);
v/sTOrriiáltz.- névi,NikVectorNormo;
vNormal.SelInput(yMa*:GetOutpátOk`
VNormá1:NOrma1izet2in();.
„.
vVetor = itew vticitedgeHog();
%,VeionSetInpin(vNortnal.Getputplit)),
'vVeitinSetSealeFattor(00)002);
2vTabelatiefault ew vtIcL,00kupyabin0".„
,
vTabetaDerault.SetilueRange(0.0-, 6.6,6667)1,.
vinbeiâSufault.,?et:SatiitationRangeia .0,0/.9);
»Tabeladefált SettalueRangè( 10, r.0);:
vTabetabefituit.SetAlpJiaRange(1.0,J.6);7;
ikabaálje'faidt.SeiNuitibeitfeolors(2,56);.
,
•
'Vtábglabèràdit.tradd;

yMápVêtát."'=tiniv vtkPaypatá'Mapper();p, •0,
f„vivip‘iêt6f.,§etinpligvVegw:GeeOlitii0Ó)t.
VlylapVptorlSetLookupTa‘leN;TaketaDeganit):;
vktorteror,;=.iiervtkActorb;
—
•
...tiAtorW:etor.SetMapper(yMánVetor);
pattelYTX:,detRertdererotSetBacligroun0(0:0, 0.0,`0.0);,
,pane1)14.petRenderer().AilfdActorçfAtedtV,et00;`
„ „ • —
"getgintcheilrieer.árdd(panelVtkig
'

Listagem A.6 - Exemplo de uma applet Java para visualização de campos vetoriais
A Figura A.11 ilustra visualizações de campos vetoriais, em dois conjuntos de dados diferentes. Os
segmentos de reta indicam a direção e a magnitude dos vetores do campo magnético, e as cores
indicam a magnitude do campo, de acordo com a tabela de cores definida, que nesse caso é a
default: vermelho, laranja e amarelo representam vetores com maiores magnitudes, e verde e azul
indicam magnitude menores.
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Figura A.11 - Exemplos de campos vetoriais

Todos os exemplos de código apresentados neste Apêndice e incluídos no Vis Web, utilizam a classe
vtkPanel, que

foi desenvolvida pelos criadores do VTK para ajudar a integrá-lo em uma aplicação

(ou applet) baseada em Java. Ela permite à classe vtkRenderWindow aparecer como um Canvas
normal de Java AWT [Sch00]. Nessa classe também estão implementadas as opções de interação
com uma janela do VTK, sendo que não estão disponíveis todas as opções suportadas por uma
janela convencional. Entretanto, é possível acrescentar as opções não disponíveis.
Todos os tipos de visualizações apresentadas neste Apêndice podem ser gerados no Vis Web, que
fornece interfaces adequadas para a defmição dos parâmetros relevantes para cada tipo de pipeline
apresentado, de uma maneira simples e objetiva.
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