
Zadanie „Choinki”. Napisać program równoległy generujący obraz przedstawiający „drzewka”,
jak na rys. 1. Każde drzewko złożone jest z trzech przesuniętych względem siebie segmentów, z których
każdy jest trójkątem równoramiennym. Współrzędne pierwszego, bazowego, trójkąta podano na rys. 2.
Kolejne segmenty przesunięte są, odpowiednio, o 0,5 oraz o 1 w pionie.

Rysunek 1: Przykładowy obraz wg specyfikacji zadania. Przyjęto rozmiar obrazu 1024 x 1024 piksele.

W celu wygenerowania obrazu należy dla każdego z pikseli sprawdzić, czy leży on wewnątrz co
najmniej jednej choinki. Punkt należy do choinki, jeżeli leży wewnątrz któregokolwiek z segmentów
(trójkątów) tworzących drzewko. W celu sprawdzenia, czy dany pkt. znajduje się wewnątrz trójkąta
można użyć poniższego kodu:

// Zwraca true jeżeli (x,y) należy do trójkąta (p0, p1, p2)

// p0, p1, p2 są podane odwrotnie względem wskazówek zegara

bool isPointInsideTriangle(float p0x, float p0y,

float p1x, float p1y,

float p2x, float p2y,

float x, float y) {

float area = 0.5f *(-p1y*p2x + p0y*(-p1x + p2x) + p0x*(p1y - p2y) + p1x*p2y);

float s = 1/(2*area)*(p0y*p2x - p0x*p2y + (p2y - p0y)*x + (p0x - p2x)*y);

float t = 1/(2*area)*(p0x*p1y - p0y*p1x + (p0y - p1y)*x + (p1x - p0x)*y);

return s > 0 && t > 0 && (1-s-t > 0);

}

Parametrami programu powinny być:

• szerokość/wysokość obrazu,

• liczba drzewek.

Pozycja każdego drzewka wyznaczana jest w sposób losowy, przy czym jest ona równa pozycji wierz-
chołka choinki. Dodatkowo w sposób losowy wyznaczana jest wielkość choinki będąca liczbą zmienno-
przecinkową.
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Rysunek 2: Choinka składa się z trzech segmentów przesuniętych względem siebie w pionie.

Bazowe współrzędne segmentów drzewka są w pierwszej kolejności skalowane (przemnażane) przez
wielkość, a następnie przesuwane (translacja) na wylosowaną pozycję. Zakres wartości dla pozycji (x, y)
to x, y ∈ [0, . . . , szer − 1]. Zakres wartości dla wielkości to [20, . . . , 0,1 · szer].
Losowanie pozycji oraz wielkości drzewek należy wykonać w wątków głównym w sposób sekwen-

cyjny. Wylosowane wartości powinny zostać zapisane w tablicach przekazanych do podzadań wyzna-
czających kolory pikseli obrazu. Kolory pikseli mogą być wyznaczane niezależnie od siebie, stąd można
podzielić obraz na „kafelki”, po jednym dla każdego zadania. Zadania można zlecić do współbieżnego
obliczenia za pomocą wykonawcy (ang. executor), np. ForkJoinPool.commonPool().

Rysunek 3: Przykładowy obraz dla wersji programu rozszerzonej o różnicowanie wielkości kolejnych
segmentów „choinek” oraz kolorowanie.
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