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Na aula anterior

• Práticas.
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Na aula de hoje

• Grades (Grids).



Grades

• Grades (ou grids) são subjacentes a uma 
grande diversidade de estruturas naturais
– Tabuleiros de xadrez, o disposição de blocos…
– O sistema de longitude e latitude define uma 

grade sobre o planeta
• Desta vez, sobre uma esfera ao invés de um plano.

• Representam uma maneira natural de dividir um 
espaço em regiões, tal que localizações podem 
ser identificadas.
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Grades
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Grades

• Em situações limite, as células de uma grade 
representam pontos
– Porém, vamos nos concentrar nos casos em que 

as células são grandes o suficiente para terem 
um formato específico.

• Em grades regulares, todas as células possuem 
formato idêntico, ocorrendo em um padrão 
regular
– Divisões retangulares ou retilíneas são as mais 

comuns, porém, existem também as grades 
hexagonais.
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Grades

• Quem já utilizou folhas quadriculadas pode se 
dizer familiar às grades retilíneas
– As células são definidas por linhas verticais e 

horizontais regularmente espaçadas.
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Grades

• Grades tridimensionais são formadas por
camadas de grades planares espaçadas
uniformemente e conectadas entre si
– Com linhas perpendiculares entre as camadas.
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Grades

• São os componentes de uma grade planar:
– Vértices

• Endereçamento de peças em um tabuleiro.

– Arestas
• Rotas.

– Células (e seus interiores)
• Aplicações geométricas, em que o conteúdo de uma

célula descreve uma região no espaço.
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Grades

10

Vértice

Aresta

Célula



Grades

• Os vértices de uma grade planar são tocados 
por 4 arestas e atingem o conteúdo de 4 células
– Exceto os vértices das bordas.

• Em grades 3D, os vértices são tocados por 6 
arestas e atingem 8 células;

• Em d dimensões, cada vértice é tocado por 2d

arestas e atingem 2d células.
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Grades

• As células de uma grade 3D:
– Tocam 26 outras células;
– Compartilham uma face com 6 células;
– Compartilham arestas com 12 células;
– Compartilham um vértice com outras 7 células.

12



Grades

• Frequentemente é necessário percorrer todas 
as células de uma grade retilínea n×m

– Qualquer percurso pode ser entendido como um 
mapeamento de cada um dos nm pares 
ordenados para um único inteiro de 1 a nm;

– Em certas aplicações, a ordem do percurso 
importa, como em estrátegias de avaliação de 
programação dinâmica.
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Grades

• Os métodos de percurso mais importantes são:
– Orientado por linha (row major);
– Orientado por coluna (column major);
– Snake Order;
– Ordem Diagonal (Diagonal Order).

• Em se tratando de matrizes, quando estamos
interessados em otimizar o uso de cache ou
utilizaremos certas operações de aritmética de 
ponteiros é interessante saber qual percurso o 
compilador usa.
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Grades

• No percurso orientado por linha, a grade é 
fatiada entre as linhas, na horizontal
– Os primeiros m elementos visitados são os da 

primeira linha;
– Os próximos m elementos são os da segunda

linha, e assim por diante;
– É a ordem utilizada por linguagens de 

programação mais modernas para representar
matrizes bidimensionais como um único vetor
(unidimensional).

15



Grades
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Grades
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Grades

• No percurso orientado por coluna, a grade é 
fatiada entre as colunas, na vertical
– Os primeiros n elementos visitados são os da 

primeira coluna;
– Os próximos n elementos são os da segunda 

coluna, e assim por diante;
– Na verdade, é obtida simplesmente pela troca 

dos laços do percurso orientado por linha;
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Grades
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Grades
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Grades

• Na Snake Order, ao invés de começar cada 
linha a partir do primeiro elemento, as direções 
são alternadas entre uma linha e outra;

• O efeito obtido é o mesmo das impressoras que 
imprimem da esquerda para direita e da direita 
para esquerda, economizando tempo e energia.
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Grades
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Grades
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Grades

• Na Ordem Diagonal, como o próprio nome diz, 
percorremos cada uma das diagonais
– Uma matriz n×m possui m+n-1 diagonais, cada

uma com um número variável de elementos;
– Efetuar este percurso é mais fácil do que parece.
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Grades
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Grades
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Grades

• A escolha natural para representar grades 
retilineares é uma matriz bidimensional
– m[i][j] pode representar o vértice (i,j) ou a face 

(i,j), o que estivermos interessado.
– Os quatro vizinhos adjacentes são determinados 

ao adicionar ±1 aos índices de linha ou coluna.
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Grades

• Um conceito muito útil quando pensamos em
problemas que envolvem subdivisões do plano é o 
de grafos duais
– Possuem um vértice para cada região na subdivisão;
– Arestas ligam vértices de duas regiões vizinhas.

• Um exemplo de aplicação é o de coloração de 
mapas, e correspondentemente, o teorema das 4 
cores;

• Um fato muito interessante é que um grafo dual de 
uma subdivisão planar também deve ser planar.
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Grades
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Grades

• Grades podem possuir arestas ponderadas
– Ou seja, com pesos

• Neste caso, podemos utilizar uma matriz
tridimensional m[i][j][d], em que d armazena os
pesos;
– Por exemplo, os pesos podem ser a direção

(norte, leste, sul, oeste) da aresta em relação ao
ponto i, j.
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Grades

• Além das grades retilíneas, outras grades de 
interesse são as grades triangulares e 
hexagonais
– Ambas intimamente relacionadas;
– Na verdade, uma pode ser considerada um caso

especial da outra.
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Grades

• Grades triangulares são construídas a partir de 
conjuntos de três linhas igualmente espaçadas
– Uma “linha” eixo horizontal;
– Uma “coluna” eixo a 60°da horizontal;
– Um eixo “diagonal” a 120°da horizontal.

• Os vértices da grade triangular são formados
pela interseção destas linhas, de modo que
cada face é um triângulo equilátero
– Cada vértice é ligado a até outros 6.
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Grades
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Grades

• Para manipularmos grades triangulares, 
precisamos identificar os vizinhos de cada um 
dos vértices
– Bem como suas coordenadas.

• Para isto, podemos precisar manter informações
de dois tipos de sistemas de coordenadas:
– Coordenadas triangulares/hexagonais;
– Coordenadas geométricas.
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Grades

• Em coordenadas triangulares/hexagonais, um 
vértice é designado com origem da grade, ponto
(0, 0);

• Apesar de a interseção de três linhas definirem
um vértice, duas dimensões são suficientes para
determinar uma localização
– Usamos as dimensões de linha e coluna neste

sistema de coordenadas.
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Grades

• Um vértice (x, y) está x linhas acima da origem 
e y colunas (de 60°) à direita da origem;

• Os vizinhos de um determinado vértice v podem 
ser acessados pela adição dos seguintes pares 
de coordenadas em sentido antihorário
– (0,1), (1, 0) , (1, -1), (0, -1), (-1, 0) e (-1, 1).
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Grades
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Grades

• Em coordenadas geométricas, os vértices de 
uma grade triangular são interpretados como
pontos geométricos no plano;

• Note que os vértices se localizam em linhas de 
meio espaçamento
– A coluna é a 60°e não a 90°como em grades 

retilíneas.
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Grades

• Considere que:
– Cada ponto da grade está a uma distância d de 

seus 6 vizinhos;
– O ponto (0, 0) em coordenadas triangulares está

de fato no ponto geométrico (0, 0);
– O ponto (xt, yt) em coordenada triangular está no 

ponto geométrico
(xg, yg)=(d(yt+(xt cos(60°))), dxtsen(60°))

• Uma vez que cos(60°)=1/2 e sen(60°)= , 
podemos usar os resultados diretamente.
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Grades

• Os códigos para manipulação de grades 
triangulares e hexagonais são similares, como 
veremos a seguir.
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Grades

• Deletar os vértices centrais apropriados
transforma uma grade triangular em uma grade 
hexagonal
– Agora, as faces são hexágonos regulares;
– Cada face é adjacente a 6 outras;
– Os vértices possuem grau 3 ou 2.
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Grades
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Grades

• Grades hexagonais possuem propriedades 
interessantes e úteis, principalmente por serem 
mais “arredondados” do que os quadrados;
– Os círculos são considerados eficientes porque 

englobam a maior quantidade de área por 
unidade de perímetro.

• Além disso, estruturas haxagonais são mais 
rígidas que estruturas retilíneas.
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Grades

• A coordenada hexagonal do ponto (xh, yh) se 
refere ao centro do disco na linha horizontal xh e 
na coluna (60°) yh;

• A coordenada geométrica de tal ponto é uma
função do raio r do disco, metade do diâmetro d, 
descrito anteriormente
– Distância entre dois vértices de uma grade 

triangular.
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Grades
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Grades

• A natureza linha-coluna do sistema de 
coordenadas hexagonal possui uma
propriedade muito útil
– Podemos armazenar eficientemente um arranjo

de hexágonos em uma matriz
m[linhas][colunas];

– Utilizando os offsets descritos para grades 
triangulares podemos encontrar os 6 vizinhos de 
cada hexágono.
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Grades

• Entretanto há um problema
– No sistema de coordenadas hexagonal, os

hexágonos definidos pelas coordenadas (hx, hy) 
formam um arranjo em formato de diamante, e 
não em formato de retângulo convencional;

– Para resolver isto, são definidas coordenadas
matriciais tal que (ax, ay)  se refere à posição em
um retângulo com ponto inferior esquerdo (0, 0) 
em uma matriz.
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Grades

48

h
a



Grades
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Exemplo de Projeto

Temos tempo?
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Exemplo de Projeto

• Um fabricante de pratos deseja entrar para o 
mercado de R.U.’s
– Todos os pratos têm tamanho padronizado;
– Muitas vendas de reposição, por pratos

quebrados pelos alunos.

• Esta companhia possui uma tecnologia de 
empacotamento única
– Eles sabem que reticulados hexagonais

permitem maior densidade.
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Exemplo de Projeto

• Informações:
– Caixas com largura w e altura l;
– Pratos de raio r;
– A camada mais profunda contém exatamente

p=piso(w/(2r)) pratos;
– As outras camadas possuem alternadamente p ou p-1

pratos
• Dependendo da relação entre w e r.

– Cada prato é identificado unicamente por um número;
– Tantas camadas quanto possível são colocadas na caixa, 

de acordo com o limite do comprimento.
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Suponhamos uma caixa com w=24, l=20, e pratos com r=2
p=piso(24/4)=6.
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Exemplo de Projeto



Exemplo de Projeto

• Você deve responder quantos pratos de 
determinado raio cabem em uma caixa de 
determinadas dimensões;

• Ainda, você deve responder quantos pratos
estão acima de um determinado outro prato, 
para evitar quebras
– Identifique qual é a maior quantidade de pratos

sobre um outro.
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Exemplo de Projeto

• Primeiro, precisamos determinar quantas
camadas de pratos cabem em na caixa (ou seja, 
na vertical)
– Cujo leiaute é uma grade hexagonal.

• A primeira camada está no fundo da caixa, 
então os centros dos pratos estão a uma
distância r do fundo;

• A distância vertical entre sucessivas camadas
de pratos é r ou (2rsen(60°)).
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Exemplo de Projeto
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Exemplo de Projeto

• O número de pratos que cabem na caixa é uma
função de ambos o número de camadas de 
pratos e a quantidade de pratos por camadas;

• Considere que:
– Começamos o empacotamento pelo fundo da 

caixa, e sempre da esquerda para a direita;
– Os pratos em camadas ímpares possuem um 

recuo (offset) de tamanho r;
– Eventualmente, será necessário remover o último

prato da camada, a não ser que haja espaço (≥r).
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Exemplo de Projeto
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Grades
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Exemplo de Projeto

• Para determinarmos a quantidade de pratos
sobre um outro, podemos antes simplificar a 
questão utilizando apropriadamente os sistemas
de coordenadas;

• Em uma grade ilimitada, temos i+1 pratos a 
cada camada r+i sobre um prato na camada r;

• Porém, é necessário representar os limites da 
caixa
– Para facilitar a tarefa, convertemos as 

coordenadas para o sistema matricial.
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Exemplo de Projeto
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Exemplo de Projeto

+1
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Exemplo de Projeto

+2
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Exemplo de Projeto

+2
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Exemplo de Projeto

+3



Exemplo de Projeto

23 24 25

18 19

12 13

7
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Exemplo de Projeto
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Grades

• Existe uma conexão entre grades hexagonais e 
o empacotamento de círculos
– Os seis vizinhos do vértice v na grade são 

equidistantes de v;
– Então podemos desenhar um círculo centrado 

em v
• Tal disco toca os outros 6 discos vizinhos.
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Grades

• Um problema de empacotamento de pratos
nos pede que avaliemos dois esquemas de 
empacotamento de pratos de tamanhos
idênticos
– Um com os pratos tendo seus centros em uma

grade retilínea;
– Outro com os pratos tendo seus centros em uma

grade hexagonal.

• Qual esquema leva a um empacotamento mais
denso?
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Grades
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Grades
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Grades

• Para caixas grandes o suficiente, o 
empacotamento hexagonal certamente nos 
permite a inserção de mais pratos que o 
empacotamento retangular;

• De fato, o empacotamento hexagonal é 
assintoticamente mais denso
– Assim como sua analogia tridimensional é a 

forma mais densa de empacotamento de esferas.
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Grades

• Uma caixa 4x4 comporta:
– 16 pratos em um layout retangular;
– 14 pratos em um layout hexagonal.

• Uma caixa 10x10 comporta:
– 100 pratos em um layout retangular;
– 105 pratos em um layout hexagonal.

• Uma caixa 100x100 comporta:
– 10000 pratos em um layout retangular;
– 11443 pratos em um layout hexagonal.
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Grades
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Grades

• Uma coordenada de grade particularmente
importante é o sistema de longitude e latitude 
que posiciona unicamente cada local na
superfície da Terra;

• As linhas que percorrem de Leste a Oeste, 
paralelas ao equador são chamadas linhas de 
latitude ou paralelos
– O equador possui latitude 0°;
– Os pólos possuem latitude 90°(Norte e Sul).
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Grades

• As linhas que percorrem do Norte ao Sul são
chamadas linhas de longitude ou meridianos
– O primeiro meridiano é o de Greenwich, com 0°

de longitude
• Possui longitudes com alcance de 180°a Leste e 

Oeste;
• Divide o globo em oriente e ocidente.

• Cada localização na superfície da Terra pode
ser descrita pela interseção das linhas de 
latitude e longitude.
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Grades
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Grades

• Um problema comum é determinar a menor
distância em vôo entre dois pontos do globo
– Um Grande Círculo, ou Círculo Máximo é o 

círculo traçado sobre a superfície de uma esfera, 
dividindo-a em dois hemisférios iguais;

– A menor distância entre dois pontos p e q é o 
comprimento do arco entre p e q sobre o único
grande círculo que passa por p e q.
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Grades

• Para o cálculo, denotamos os pontos p e q por
suas coordenadas de longitude e latitude (plong, 
plat, qlong, qlat), com todos os ângulos medidos
em radianos
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Sumário dos Arquivos

• order.c: implementa os percursos em grades 
retilineares;

• plates.c: implementa os sistemas de 
coordenadas hexagonal, geométrico e matricial, 
bem como as conversões entre sistemas.
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Perguntas?
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Na próxima aula

• Práticas.
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FIM


