
OBJETIVO 

SUGESTÃO: A formatação 
do conteúdo do POSTER é 
livre .  
 
Para melhor  visualização do  POSTER 
VIRTUAL, sugere-se  que os títulos -
INTRODUÇÃO, METODOLOGIA, ... 
REFERÊNCIAS, utilizem corpo e fonte 
indicados ao lado (Arial, maiúsculas, 
corpo 54pt) com  fundo colorido ou não.  
 
O corpo de texto sugere-se  utiizar fonte  
em corpo 25pt a 30pt.  
 
O arquivo final deverá ser enviado em 
pdf, não podendo ultrapassar 3MB. 
 
O plano de fundo do slide  (que está em 
branco) poderá ter a cor modificada ou 
aplicação de figura – marca d’agua, 
sendo necessário  trabalhar o slide 
mestre.  No entanto sugere-se que  a 
imagem  de formatação do topo  e 
rodapé permaneça, para que a 
identidade visual do SALÃO UFRGS 2013 
e a indicação da área, tipo de bolsa  e 
sua cor  sejam identificadas. 
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de Partículas  
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 Utilizar a estrutura de dados conhecida como PMA 

(Packed Memory Array) para acelerar o funcionamento 

da kd-tree na classificação espacial de partículas. O 

PMA é utilizado na área de banco de dados para a 

aceleração de inserção e movimentação de elementos 

em um arranjo.  A kd-tree é utilizada na área de 

computação gráfica para acelerar simulações físicas. 

REFERÊNCIAS 

METODOLOGIA 

  O PMA gerencia o arranjo em que os elementos são 

guardados e mantem eles separado em segmentos de 

tamanho igual com espaços vazios em cada segmento. 

Assim toda vez que um elemento entrar em um 

segmento não será nescessário mover todos os 

elementos subsequentes do arranjo, mas apenas os do 

segmento.  

A figura mostrada acima mostra um passo de uma 

simulação de partículas com a divisão espacial 

calculada pela kd-tree e abaixo o estado do arranjo de 

elementos gerenciado pelo PMA.  

  Como é necessário que as estruturas trabalhem em 

conjunto e as duas são baseadas em árvores binarias 

foi criada uma estrutura de dados hibrida que respeita a 

regras das duas estruturas. 
Após a atualização da estrutura é possível trés 

situações.  

1 - O elemento 4 não precisou ser movido no arranjo já 

que não saiu dos limites do segmento.  

2 - Os elementos 7, 14 e 20 mudaram de segmento, 

mas foi nescessário apenas mover os elementos 16 e 

18 para liberar espaço.  

3 - Uma situação de balanceamento, onde um 

segmento não respeita mais seus limites de densidade. 

Esses limites são estipulados na criação da estrutura 

em porcentagens. No exemplo foi usado uma 

porcentagem minima de 30%, como o segmento ficou 

com dois elementos ele foi balanceado com o segmento 

adjacente. O balanceamento também é o único meio de 

mudar os limites da kd-tree. Caso todos os segmentos 

estejam fora dos limites de densidade mesmo com o 

balanceamento o tamanho do arranjo será dobrado ou 

dividido em dois, com isso a estrutura não tem um 

tamanho fixo e cresce ou diminui conforme o 

necessário. 
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Outra vantagem dessa estrutura é de ela usar uma 

arranjo de memória continua, aumentando a 

proximidade dos dados em memória e diminuindo o 

número de cache miss no processador. 


