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Περίληψη

Υπολογιστική Γεωμετρία είναι ο κλάδος της  επιστήμης των υπολογιστών που αφιερώνεται 

στη  μελέτη  των  αλγορίθμων  από  γεωμετρικής  απόψεως.  Κάποια  καθαρά  γεωμετρικά 

προβλήματα προκύπτουν από τη μελέτη των γεωμετρικών υπολογιστικών αλγορίθμων και 

αυτά τα προβλήματα θεωρούνται επίσης μέρος της υπολογιστικής γεωμετρίας.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αρχικά τα πεδία εφαρμογής της υπολογιστικής γεωμετρίας 

καθώς και τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκε εξ αρχής μέχρι και τα τελευταία 

χρόνια.

Έπειτα, μπαίνοντας στο κυρίως θέμα, παρουσιάζει το πρωταρχικό και θεμελιώδες πρόβλημα 

στην υπολογιστική γεωμετρία που ήταν η εύρεση των ελαχίστων κυρτών πολυγώνων στο 

επίπεδο από ένα νέφος σημείων τυχαία κατανεμημένο σε αυτό. 

Δίνονται  όλοι  οι  επίσημοι  ορισμοί  για  τα  κυρτά  πολύγωνα  και  αναφέρονται  όλοι  οι 

αλγόριθμοι εύρεσης κυρτών πολυγώνων. 

Εν συνεχεία εξετάζονται αναλυτικά 4 από αυτούς οι οποίοι είναι οι εξής:

 Naive Bruteforce

 Bruteforce

 Graham

 Quickhull

Η  ανάλυση  καθενός  εξ  αυτών  γίνεται  ακολουθώντας  κάθε  βήμα  του  ψευδοκώδικα  του 

εκάστοτε  αλγορίθμου  και  τα  βήματα  αυτά  παρουσιάζονται  με  στιγμιότυπα  εικόνων. 

Παράλληλα  γίνεται  αναφορά  και  εξέταση  σε  ιδιάζουσες  περιπτώσεις  που  μπορεί  να 

προκύπτουν καθώς και πιθανοί τρόποι επίλυσης τους. 

Επίσης  γίνεται  εξέταση  της  χρονικής  πολυπλοκότητας  τους  και  τέλος  παρουσιάζεται  ο 

κώδικας  καθενός  εξ  αυτών ο  οποίος  είναι  ένα πλήρως παραμετροποιημένο  λογισμικό σε 

γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει έναν από τους 4 αλγόριθμους και να δώσει ένα οποιοδήποτε 

σύνολο σημείων από το  πληκτρολόγιο και  να πάρει  σαν έξοδο το  κυρτό  περίβλημα του 

συνόλου. Η είσοδος και η έξοδος γίνεται με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι να δώσει ο χρήστης 

ως είσοδο τα σημεία που επιθυμεί με τις καρτεσιανές τους συντεταγμένες σε ένα txt αρχείο 

και να πάρει σαν έξοδο τα ακραία σημεία του κυρτού περιβλήματος, δηλαδή τις κορυφές του 

κυρτού πολυγώνου, πάλι σε ένα txt αρχείο. Ο δεύτερος είναι να δώσει ως είσοδο τα σημεία 

http://74.125.39.132/translate_c?hl=el&langpair=en|el&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science&prev=/translate_s%3Fhl%3Del%26q%3D%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25BF%25CE%25B3%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%2B%25CE%25B3%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1%2Bwikipedia%26tq%3Dcomputational%2Bgeometry%2Bwikipedia%26sl%3Del%26tl%3Den&usg=ALkJrhhfUDBF2gfbwqKLupMAOoo1r7e9Ww


με το mouse πάνω στην επιφάνεια εργασίας του Autocad  και να πάρει ως έξοδο το κυρτό 

περίβλημα το οποίο παρουσιάζεται γραφικά.
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1. Τι είναι η Υπολογιστική Γεωμετρία

Υπολογιστική Γεωμετρία καλείται η επιστημονική περιοχή της Πληροφορικής που μελετά 

γεωμετρικά  προβλήματα  και  τις  κατασκευαστικές  τους  λύσεις  (Εμίρης,  2009).  Μία 

εναλλακτική  ονομασία  της  περιοχής  θα  ήταν  Γεωμετρικοί  Αλγόριθμοι  ή  Αλγοριθμική 

Γεωμετρία. Περιλαμβάνεται, συνεπώς, ο σχεδιασμός μεθόδων για προβλήματα γεωμετρίας 

και η ανάλυση της πολυπλοκότητας τους, η μελέτη των κατάλληλων δομών δεδομένων, αλλά 

και τεχνικές για την αποτελεσματική και εύρωστη υλοποίηση τους.

Οι  ρίζες  της  επιστημονικής  αυτής  περιοχής  ανάγονται  στην  αρχαία  Ελλάδα  και  σε 

κορυφαίους στοχαστές όπως ο Πυθαγόρας και ο Ευκλείδης. Η αξιωματική θεμελίωση των 

Μαθηματικών ξεκίνησε ουσιαστικά από τη Γεωμετρία και τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, που 

γράφτηκαν στην Αλεξάνδρεια στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., Σχήμα 1.1.

Η  Υπολογιστική  Γεωμετρία,  ως  αυτόνομος  κλάδος  της  Θεωρητικής  Πληροφορικής, 

εμφανίστηκε  στη  δεκαετία  του  1970  με  σκοπό  τον  χειρισμό  της  έννοιας  του  χώρου

Σχήμα 1.1: Ο πάπυρος της Οξύρρυγχου χρονολογείται από τα τέλη του 1ου αιώνα μ.Χ. και περιέχει 

απόσπασμα από το 2ο βιβλίο των «Στοιχείων» του Ευκλείδη.

από αλγοριθμική σκοπιά. Αντιμετωπίστηκαν έτσι προβλήματα που αφορούν σε γεωμετρικά 

αντικείμενα, όπως σύνολα σημείων, ευθυγράμμων τμημάτων, ευθειών, τριγώνων, ή γενικών 

πολυγώνων,  αλλά  και  πολυέδρων.  Με  άλλα  λόγια,  πρόκειται  κυρίως  για  γραμμικά 

αντικείμενα στο Ευκλείδειο επίπεδο και στον τρισδιάστατο χώρο. 

Η  Υπολογιστική  Γεωμετρία  εστιάζει  σε  προβλήματα  όπου  η  διάσταση  του  γεωμετρικού 

χώρου μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Όμως, σε ορισμένες εφαρμογές, η διάσταση μπορεί να 

είναι αισθητά μεγαλύτερη από 3. 

Ο κύριος όγκος δουλειάς μέχρι σήμερα αφορά σε αντικείμενα που ορίζονται από γραμμικές 

εξισώσεις. Τα καμπύλα αντικείμενα αποτελούν μία σύγχρονη ερευνητική προσπάθεια, που 

επεκτείνει τα παλαιότερα προβλήματα ενώ προσθέτει νέα.  Προς αυτή την κατεύθυνση, η 



Υπολογιστική Γεωμετρία συναντά τη Γεωμετρική Σχεδίαση με υπολογιστή (Computer-aided 

Design).

Πέρα από τα καθαρά αλγοριθμικά προβλήματα, εμφανίζονται στην Υπολογιστική Γεωμετρία 

και προβλήματα υλοποίησης, που αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο θέμα έρευνας, καθώς 

επηρεάζουν τον σχεδιασμό των αλγορίθμων. Τέτοια είναι τα αριθμητικά προβλήματα και το 

πρόβλημα  των  εκφυλισμένων δεδομένων (degeneracy).  Το  πρώτο  δεν  εξετάζεται,  καθώς 

θεωρούμε πως όλες οι πράξεις γίνονται με απόλυτη ακρίβεια. Το δεύτερο αντιμετωπίζεται με 

μια συμβολική απειροελάχιστη διαταραχή, αλλά αυτό είναι  κάτι  που δεν θα αναλύσουμε 

περαιτέρω σε αυτήν την εργασία. 

Τα  τελευταία  χρόνια,  έχει  γίνει  μεγάλη  προσπάθεια  υλοποίησης  πολλών αλγορίθμων και 

συγκέντρωσης  τους  σε  βιβλιοθήκες  γεωμετρικού  λογισμικού,  οι  οποίες  εγγυώνται  την 

απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους,  εφόσον τα δεδομένα εκφράζονται  επίσης με 

ακρίβεια.  Η  πληρέστερη  τέτοια  βιβλιοθήκη  είναι  η  CGAL:  Computational Geometry 

Algorithms Library CGA . Υπάρχει επίσης η βιβλιοθήκη  LEDA:  Library of Efficient Data 

Structures and Algorithms [MN00], ενώ η πλατφόρμα λογισμικού Polymake [GJ01] επιτρέπει 

τον πειραματισμό με διαφορετικές υλοποιήσεις σχετικές με πολύεδρα γενικής διάστασης. 

1.1 Εφαρμογές

Τα παραδείγματα γεωμετρικών εφαρμογών καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμοσμένων 

επιστημών.  Οι περισσότερες εφαρμογές που παρουσιάζουμε καλύπτονται  από αντίστοιχες 

υλοποιήσεις στη βιβλιοθήκη CGAL.

1.1.1 Γραφικά

Σήμερα τα περισσότερα αντικείμενα που αναπαριστώνται στον υπολογιστή έχουν υποστεί 

κάποιου είδους υποδιαίρεση, η οποία είναι, πολύ συχνά, μία τριγωνοποίηση της επιφάνειας 

τους, Σχήμα 1.2. 
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Σχήμα 1.2: Τριγωνοποιήσεις της επιφάνειας σε πρόσωπο

Στα γραφικά, αλλά και στις μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων (finite-element methods), 

είναι σημαντική η κατασκευή ενός πλέγματος (mesh generation), Σχήμα 1.3, ώστε να 

μεγιστοποιείται η μικρότερη γωνία που εμφανίζεται στα τρίγωνα του πλέγματος.

 1 . 3:     π   (Σχήμα ΠαράδειγμαχρήσηςΜεθόδωνΠε ερασμένωνΣτοιχείων finite -ele m e n t  m et h o d s ). 

  π    π        Παρέχουνλύσεις ου βασίζονται στην ε ίλυση μερικώνδιαφορικώνεξισώσεωνγια το δυναμικό σε 

π  (2d)    (3d)ε ιφάνειες ή σε όγκους

Υπάρχει  πλειάδα  εφαρμογών,  από  την  ιατρική  απεικόνιση  μέχρι  την  εικονική 

πραγματικότητα, όπου εμφανίζονται τέτοια προβλήματα. Μία τριγωνοποίηση που ικανοποιεί 

τις παραπάνω απαιτήσεις είναι η τριγωνοποίηση Delaunay σε δύο ή τρεις διαστάσεις η οποία 

οδηγεί, γενικότερα, σε διαμερίσεις δεδομένων χώρων με γνωστές και επιθυμητές ιδιότητες .

Οι  αλγόριθμοι  για  την  τριγωνοποίηση  Delaunay και  οι  γενικεύσεις  τους  βρίσκουν  
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πληθώρα  εφαρμογών  σε  σύγχρονες  τεχνολογίες  αιχμής  Σχήμα  1.4  και  Σχήμα  1.5.

Σχήμα 1.4: Τριγωνοποιηση Delaunay με 25000, 5000 και 500 κορυφές αντίστοιχα

Σχήμα 1.5: Εφαρμογή τριγωνοποίησης Delaunay σε νέφος σημείων
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Στα Γραφικά, αλλά και στην Τεχνητή Όραση, η απόκρυψη των κρυμμένων αντικειμένων μίας 

εικόνας ανάγεται στην κατασκευή της διάταξης των αντικειμένων στην εικόνα Σχήμα 1.6.

Με  το  όρο  "διάταξη"  (arrangement) συνόλου  αντικειμένων  εννοούμε  πως  θέλουμε  να 

εκφράσουμε  τα  αντικείμενα  με  αποτελεσματικό  τρόπο,  ώστε  να  επιτρέπουμε  ορισμένες 

ταχείες λειτουργίες πάνω στην υποδιαίρεση του επιπέδου ή του χώρου που αυτά ορίζουν.

 1 . 6:  Σχήμα Τεχνητή Όραση

Επίσης  όταν  εκτοξεύονται  ακτίνες  από  σημείο  (ray shooting)  και  επιθυμούμε  να 

υπολογίσουμε το πρώτο αντικείμενο που συναντούν, το πρόβλημα λύνεται άμεσα, αν έχει 

υπολογιστεί η διάταξη των δεδομένων αντικειμένων. 
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 1 .7:  Σχήμα   π      , ray  sho otin g   Παράδειγμα με υ οψήφιεςσειρές για το σημείο θέσης και αναζήτησης 
 τμημάτωντομής

1.1.2 Ρομποτική

Ένα  θεμελιώδες  πρόβλημα  στη  ρομποτική  αφορά στην  πλοήγηση ανάμεσα  σε  δεδομένα 

εμπόδια. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αποφασίσουμε αν το ρομπότ μπορεί να κινηθεί από 

δεδομένο σημείο σε ένα άλλο και,  επιπλέον,  να βρεθεί  μία διαδρομή από το αρχικό στο 

τελικό σημείο, η οποία αποφεύγει τα εμπόδια Σχήματα 1.8 και 1.9, και 1.10. 

Σχήμα 1.8: Παράδειγμα έγκυρης 

πορείας

Σχήμα  1.9:  Παράδειγμα  μη 

έγκυρης πορείας

Σχήμα 1.10: Παράδειγμα οδικού 

χάρτη

Η πλοήγηση ανάμεσα σε πολυγωνικά εμπόδια μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της διάταξης 

ευθυγράμμων τμημάτων.  Στο  παράδειγμα του σχ.  1.11,  ένα σημειακό ρομπότ  μπορεί  να 

κινηθεί  είτε  στο  εσωτερικό  του  τριγωνικού  κελιού,  είτε  στο  εσωτερικό  του  άλλου 

μεγαλύτερου φραγμένου κελιού, είτε στο μοναδικό μη φραγμένο κελί της διάταξης.
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Σχήμα 1.11: Διάταξη ευθυγράμμων τμημάτων με δύο φραγμένα κελιά, κατασκευασμένη στη

CGAL.

Το  παραπάνω  παράδειγμα  αφορά  σε  σημειακό  ρομπότ  με  δύο  βαθμούς  ελευθερίας  στο 

επίπεδο.   Αν  το  ρομπότ  έχει  περισσότερους  βαθμούς  ελευθερίας,  τα  εμπόδια  δεν  είναι 

απαραίτητα τα δεδομένα γεωμετρικά εμπόδια, αλλά εκφράζουν γενικότερους περιορισμούς 

στην κίνηση του ρομπότ. Το γενικό πρόβλημα, λοιπόν, μελετά τη μετακίνηση στον χώρο των 

επιτρεπτών διαμορφώσεων (configurations) ενός οποιουδήποτε μηχανισμού, ο οποίος μπορεί 

να  μοντελοποιεί  διάφορα  αντικείμενα  με  συγκεκριμένους  βαθμούς  ελευθερίας,  από 

ρομποτικούς μηχανισμούς μέχρι πολύπλοκα μόρια.

Ένα συναφές πρόβλημα αφορά στην κίνηση ρομπότ που αναπαριστάται από απλό πολύγωνο, 

όχι απαραίτητα κυρτό. Η αναγωγή του προβλήματος αυτού, όταν το ρομπότ έχει μη μηδενικό 

όγκο (ή επιφάνεια, στις δύο διαστάσεις) στην πλοήγηση σημείου γίνεται με την πρόσθεση 

Minkowski, η οποία αναπροσαρμόζει τα εμπόδια του αρχικού προβλήματος σε (μεγαλύτερα) 

εμπόδια για το σημειακό ρομπότ. 

Μία  άλλη  προσέγγιση  για  την  πλοήγηση  ανάμεσα  σε  εμπόδια  που  εκφράζονται  από 

γεωμετρικά  σχήματα  στηρίζεται  στη  γεωμετρική  επεξεργασία  του  χώρου,  όπως  αυτή 

εκφράζεται  από το διάγραμμα Voronoi. Μια ενδιαφέρουσα επέκταση του προβλήματος είναι 

στο να ελαχιστοποιήσουμε το μήκος της διαδρομής ή τον χρόνο κίνησης. Μία επέκταση του 

παραπάνω προβλήματος  είναι  να μοντελοποιήσουμε τα  εμπόδια πιο πιστά,  με δίσκους  ή 

ελλείψεις,  οπότε  καλούμαστε  να  χρησιμοποιήσουμε  το  διάγραμμα  Voronoi δίσκων  ή 

ελλείψεων όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.12.
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Σχήμα 1.12: διάγραμμα Voronoi

1.1.3 Γεωμετρική Σχεδίαση και VLSI κυκλώματα  

Στη σχεδίαση κυκλωμάτων VLSI (Very-large-scale integration), δηλαδή πολύ μεγάλης 

κλίμακας ολοκληρωμένα κυκλώματα, Σχήμα 1.13,  το άθροισμα Minkowski ορθογωνίων 

χρησιμοποιείται  για  να  εκφράσει  το  γεγονός  πως  γύρω από  ορισμένα  αντικείμενα  η 

περιοχή  είναι  απαγορευμένη  και  δεν  είναι  επιτρεπτό  να  τοποθετηθούν  εκεί  αγωγοί. 

Παραλλαγές του κλασικού διαγράμματος Voronoi χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη 

και αποφυγή των προβλημάτων κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
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Σχήμα 1.13: Kκύκλωμα VLSI

Συχνά, απαιτείται η κατασκευή της διάταξης ευθυγράμμων τμημάτων και κύκλων, καθώς 

ορισμένα εξαρτήματα έχουν κυκλικό σχήμα.

Στη  Γεωμετρική  Σχεδίαση  με  υπολογιστή  το  πρόβλημα  της  διάταξης  πολυγωνικών  ή 

καμπύλων  αντικειμένων  είναι  θεμελιώδες.  Σκοπός  είναι  να  εκτελούνται  αποτελεσματικά 

ορισμένες λειτουργίες στην υποδιαίρεση του επιπέδου που ορίζουν τα δεδομένα αντικείμενα. 

1.1.4 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης (GIS) και Γεωφυσική

Σε πολλά γεωλογικά και γεωφυσικά προβλήματα, όπως στην αναπαράσταση του υπεδάφους 

και  κοιτασμάτων,  χρειάζεται  να  κατασκευαστούν  διαμερίσεις  δεδομένων  χώρων  με 

συγκεκριμένες ιδιότητες. Με βάση μια τριγωνοποιηση Delaunay ( σε δυο ή τρεις διαστάσεις), 

αυτά τα προβλήματα λύνονται αποτελεσματικά. 

Καλούμαστε  μάλιστα να ενσωματώσουμε  και  διάφορους  γεωμετρικούς  περιορισμούς που 

προκύπτουν από τη διαμόρφωση του εδάφους ή του υπεδάφους. 
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Σχήμα 1.14: 3D απεικόνιση για GIS δεδομένα

Ισοδύναμο  είναι  το  πρόβλημα  υπολογισμού  του  διαγράμματος  Voronoi σημείων.  Ένα 

σύγχρονο πρόβλημα το οποίο γενικεύει το παραπάνω είναι το διάγραμμα voronoi δίσκων και 

ελλείψεων  στο  επίπεδο  που  μας  δίνει  την  δυνατότητα  καλύτερης  μοντελοποίησης  του 

προβλήματος, δεδομένου ότι οι ελλείψεις αποτελούν ένα πολύ γενικό σχήμα, Σχήμα 1.15.

Σχήμα 1.15: διάγραμμα Voronoi ελλείψεων στο επίπεδο
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Σχήμα 1.16: Τοπογραφικός χάρτης Σχήμα 1.17: Ψηφιακά τετράπλευρα

Στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης (GIS), τη Γεωφυσική, αλλά και στον σχεδιασμό 

Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων προκύπτουν προβλήματα  αναζήτησης  σε  πολύ  μεγάλα 

σημειοσύνολα.  Το  τυπικότερο  πρόβλημα  είναι  η  εύρεση  όλων  των  σημείων,  τα  οποία 

βρίσκονται  σε  δεδομένο  ορθογώνιο  παραλληλόγραμμο  στο  επίπεδο  ή  σε  δεδομένο 

παραλληλεπίπεδο  στον  χώρο.  Ένα  άλλο ερώτημα αφορά στην  εύρεση του  πλησιέστερου 

γείτονα δεδομένου σημείου. Τα σημεία σε d-διάστατο χώρο αντιπροσωπεύουν δεδομένα με 

d τιμές- έτσι, πολλά προβλήματα εξόρυξης δεδομένων διατυπώνονται με γεωμετρικό τρόπο. 

Στον  σχεδιασμό  Παράλληλων  Συστημάτων,  όπου  πρέπει  διασφαλιστεί  η  πρόσβαση 

διαφορετικών χρηστών στα δεδομένα έτσι ώστε το πολύ ένας να χρησιμοποιεί κάθε πόρο ανά 

πάσα στιγμή, ανακύπτουν επίσης προβλήματα ορθογώνιας αναζήτησης.

Η  υποδιαίρεση  του  επιπέδου  σε  περιοχές  που  βρίσκονται  κοντινότερα  σε  μία  κεραία 

εκπομπής  ή  σε  ένα  νοσοκομείο,  μπορεί  να  αναχθεί  στην  κατασκευή  του  διαγράμματος 

Voronoi γνωστό και ως πρόβλημα του ταχυδρόμου διότι αποτυπώνει τις σχέσεις γειτονίας σε 

ένα  σύνολο  σημείων.  Στην  Εξόρυξη  Δεδομένων  το  διάγραμμα  Voronoi επιτρέπει   τον 

υπολογισμό πλησιέστερων αντικειμένων μέσα σε μία βάση δεδομένων.

Πολλά προβλήματα μοντελοποιούνται ως προβλήματα ορατότητας ανάμεσα σε εμπόδια. Μία 

εφαρμογή των προβλημάτων αυτών συναντάται στη σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

ανάμεσα από γεωγραφικά εμπόδια, τα οποία αναπαριστώνται με πολυγωνικά αντικείμενα. Η 

αναγωγή  στην  ορατότητα  προκύπτει  διότι  θεωρούμε  πως  ένα  σημείο  καλύπτεται  μόνον 

εφόσον  βρίσκεται  σε  οπτική  επαφή  με  μία  κεραία.  Αυτός  ο  περιορισμός  βασίζεται  στις 

ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία έχουν πολύ σοβαρότερες ενεργειακές 

απώλειες όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των κεραιών.
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1.1.5 Δομική Βιοπληροφορική
Μία από τις βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας δηλώνει πως η επιφάνεια και, γενικότερα, 

η δομή ενός μορίου καθορίζει τη χημική του συμπεριφορά. Οι εσοχές, οι σήραγγες και τα 

κενά στο εσωτερικό του μορίου αντιστοιχούν στις χημικά δραστήριες περιοχές του και ο 

εντοπισμός  τους  επιτρέπει  την  περιγραφή  της  συμπεριφοράς  του  κατά  την  πρόσδεση 

(docking)  με  άλλα,  συνήθως μικρότερα, μόρια Η επίλυση αυτού του προβλήματος είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας στην πρόβλεψη των πιθανών χημικών ενώσεων,  ένα θεμελιώδες 

πρόβλημα στη Δομική Βιοπληροφορική.

Οι  μοριακές  επιφάνειες  ορίζονται  από  «νέφη»  σημείων.  Αν  τα  σημεία  βρίσκονται  στον 

τρισδιάστατο  χώρο  εξετάζουμε  την  τετραεδροποίησή  τους  κατά  Delaunay,  δηλαδή  την 

υποδιαίρεση της περιοχής που ορίζουν σε κανονικά τετράεδρα που γενικεύουν τον ορισμό 

της τριγωνοποίησης  Delaunay στο επίπεδο. Μπορούμε όμως να παραμετροποιήσουμε την 

υποδιαίρεση αυτή, ώστε να μελετήσουμε διαφορετικά μεγέθη του μορίου προσδέτη.

Σχήμα 1.18: Σκουρόχρωμα και ανοιχτόχρωμα τρίγωνα  Delaunay αντιστοιχούν σε μικρές εσοχές και 

μεγαλύτερες κοιλότητες.

1.1.6 Υπολογιστική Άλγεβρα

Οι  εφαρμογές  της  Υπολογιστικής  Γεωμετρίας  μπορεί  να  ανήκουν  σε  άλλες  περιοχές 

θεωρητικού ενδιαφέροντος, όπως η επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων στην Υπολογιστική 

Άλγεβρα.  Η  αραιότητα  των  εξισώσεων  εκφράζεται  με  καθαρά  γεωμετρικό  τρόπο  μέσω 

κυρτών περιβλημάτων σημείων. 
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2. Κυρτό περίβλημα: Ο ακρογωνιαίος λίθος

Οι καλές λύσεις στα αλγοριθμικά προβλήματα γεωμετρικής φύσεως βασίζονται  ως επί το 

πλείστον σε δύο συστατικά (De Berg et al., 2008) . Το πρώτο είναι η πλήρης κατανόηση των 

γεωμετρικών ιδιοτήτων  του προβλήματος, το άλλο είναι μια ορθή εφαρμογή των τεχνικών 

αλγοριθμικής και δομών δεδομένων. Εάν δεν είναι κατανοητή η γεωμετρία του προβλήματος, 

όλοι  οι  αλγόριθμοι  του  κόσμου  δεν  θα  μας  βοηθήσουν  να  λύσουμε  το  πρόβλημα 

αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά,  ακόμα κι αν είναι απολύτως κατανοητή η γεωμετρία 

του  προβλήματος,  είναι  δύσκολο  να  επιλυθούν  τα  προβλήματα  αποτελεσματικά  αν  δεν 

γνωρίζουμε τις σωστές αλγοριθμικές τεχνικές. Για να δείξουμε τα θέματα που ανακύπτουν 

κατά την ανάπτυξη ενός γεωμετρικού αλγορίθμου, θα ασχοληθούμε με ένα από τα πρώτα 

προβλήματα που μελετήθηκε στην υπολογιστική  γεωμετρία: τον υπολογισμό ενός κυρτού 

πολυγώνου στο επίπεδο. 

2.1 Ορισμοί για κυρτότητα και κυρτά πολύγωνα

1. Ένα σύνολο S είναι κυρτό αν:  x S y Sκ α ιΞ Ξ συνεπάγεται ότι το τμήμα xy SΝ , βλ. 

σχήμα 2.1. 

Σχήμα 2.1: Κυρτό περίβλημα
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Αυτός  μπορεί  να θεωρηθεί  ως  ο κύριος  ορισμός  της  κυρτότητας  (O'Rourke,  1988).  Εδώ 

πρέπει  να  παρατηρήσουμε  ότι  αυτός  ο  ορισμός  δεν  προσδιορίζει  κάποιες  συγκεκριμένες 

διαστάσεις όσο αφορά τα σημεία, ούτε αν το σύνολο S είναι συνεκτικό (συναφές), ούτε αν 

είναι φραγμένο ή μη φραγμένο, ανοιχτό ή κλειστό. Φαίνεται ξεκάθαρα από το σχήμα 2.2 ότι 

κάθε περιοχή με "κοίλωμα" δεν είναι κυρτή, από την στιγμή που μπορεί να υπάρχουν δυο 

σημεία  των  οποίων  το  τμήμα  που  προσδιορίζουν  κείτεται  εξωτερικά  της  περιοχής  του 

περιβλήματος.

Σχήμα 2.2:  Μη κυρτό περίβλημα

2. Το τμήμα  xy είναι το σύνολο όλων των σημείων της μορφής  ax by,ό a,b+ π ο υ Ξ ΅ και 

a 0, b 0≥ ≥  καθώς και ότι τα x, y είναι ή σημεία ή (ισοδύναμα) διανύσματα. Για παράδειγμα 

το μέσον 
1 (x y)
2

+  προκύπτει για 
1 1a b
2 2

= κ α ι = .   Αυτή  η  αλγεβρική  οπτική  που 

χρησιμοποιούμε για το  τμήμα είναι αρκετά χρήσιμη τόσο στα μαθηματικά του προβλήματος 

όσο και στους υπολογισμούς. Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για να βρούμε τα σημεία 

τομής μεταξύ δυο τμημάτων. 

3.  Ο  κυρτός  συνδυασμός  των  σημείων  1 kx ,..., x είναι  ένα  άθροισμα  της  μορφής 

1 1 k ka x a x+ +L ,  με i 1 ka 0, i a a 1≥ ∀ κ α ι + + =L .  Κατά  συνέπεια  ένα  ευθύγραμμο  τμήμα 

συνίσταται από όλους τους κυρτούς συνδυασμούς μεταξύ των ακρότατων σημείων του και 

ένα τρίγωνο συνίσταται από  όλους τους κυρτούς συνδυασμούς μεταξύ των τριών γωνιών 

του. Στις τρεις διαστάσεις ένα τετράεδρο είναι οι κυρτοί συνδυασμοί  των τεσσάρων γωνιών 

του. Οι κυρτοί συνδυασμοί οδηγούν στην έννοια των βαρυκεντρικών συντεταγμένων.
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4.  Κυρτό  περίβλημα  ενός  συνόλου  σημείων  (S)  είναι  το  σύνολο  όλων  των  κυρτών 

συνδυασμών του συνόλου S. Στα μαθηματικά το κυρτό πολύγωνο συμβολίζεται ως conv S. 

Κάποιες φορές θα χρησιμοποιήσουμε και τον συμβολισμό Η(S). Αν και είναι προφανές ότι το 

προαναφερθέν πολύγωνο δεν μπορεί να έχει κάποιο κοίλωμα, η απόδειξη δεν είναι άμεση.

5.  Κυρτό  περίβλημα  ενός  συνόλου  σημείων  (S)  σε  d διαστάσεις  είναι  ένα  σύνολο  που 

αποτελείται από όλους τους κυρτούς συνδυασμούς των d+1 ή λιγότερων σημείων του S. Η 

διαφορά μεταξύ αυτού και του προηγούμενου συνδυασμού είναι ότι εδώ μόνο  d+1 σημεία 

χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. Γι’αυτό το λόγο το περίβλημα ενός δισδιάστατου συνόλου 

είναι οι κυρτοί συνδυασμοί των υποσυνόλων των τριών σημείων , κάθε ένα εκ των οποίων 

ορίζει ένα τρίγωνο. Ο ορισμός των d+1 σημείων είναι ισοδύναμος με τον ορισμό όλων των 

σημείων (4) που είναι γνωστό και σαν το θεώρημα του Καραθεοδωρή.

6. Κυρτό περίβλημα ενός συνόλου σημείων (S) είναι η τομή όλων των κυρτών συνόλων που 

περιέχουν  το  σύνολο  S.  αυτός  ο  ορισμός  είναι  μάλλον  πιο  ξεκάθαρος  από  τους  δυο 

προηγούμενους γιατί είναι ανεξάρτητος από την έννοια των κυρτών συνδυασμών. Ωστόσο η 

έννοια «όλα τα κυρτά σύνολα» δεν είναι και τόσο εύκολο να συλληφθεί.

7.  Κυρτό  περίβλημα  ενός  συνόλου  σημείων  (S)  είναι  η  τομή  όλων  των  ημιχώρων  που 

περιέχει το S. αυτός είναι μάλλον και ο πιο ξεκάθαρος ορισμός, ο οποίος είναι ισοδύναμος με 

όλους τους προηγούμενους. Ο ημιχώρος σε δυο διαστάσεις είναι ένα ημιεπίπεδο: Είναι το 

σύνολο των σημείων από την μια  πλευρά μιας  ευθείας συν το σύνολο των σημείων της 

ευθείας. Αυτή η έννοια γενικεύεται και σε μεγαλύτερες διαστάσεις:

Ένας  ημιχώρος  είναι  το  σύνολο  των  σημείων  που  βρίσκονται  από  την  μια  πλευρά  του 

επιπέδου συν τα σημεία του επιπέδου και ούτω καθεξής.

Το κυρτό περίβλημα ενός συνόλου είναι ένα κλειστό συμπαγές χωρίο το οποίο περιλαμβάνει 

όλα τα σημεία μέσα του. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται καταχρηστικά στην υπολογιστική 

γεωμετρία για να ορίσει  το σύνορο αυτού του χωρίου, μιας και το σύνορο είναι αυτό που 

υπολογίζουμε πρώτα και από αυτό συνεπάγεται και το χωρίο. 

8.  Κυρτό  περίβλημα  ενός  πεπερασμένου   συνόλου  σημείων  (S)   στο  επίπεδο  είναι  το 

μικρότερο κυρτό πολύγωνο Ρ το οποίο εμπεριέχει  το  S, μικρότερο με την έννοια ότι δεν 

υπάρχει άλλο πολύγωνο Ρ’ τέτοιο ώστε P P ' SΙ Κ . 

9. Κυρτό περίβλημα ενός πεπερασμένου  συνόλου σημείων (S)  στο επίπεδο είναι το κυρτό 

πολύγωνο Ρ που περιέχει όλα τα σημεία του συνόλου S και έχει το μικρότερο εμβαδόν.
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10. Κυρτό περίβλημα ενός πεπερασμένου  συνόλου σημείων (S)  στο επίπεδο είναι το κυρτό 

πολύγωνο Ρ που περιέχει όλα τα σημεία του συνόλου S και έχει την μικρότερη περίμετρο. Η 

ισοδυναμία των δυο αυτών ορισμών, δηλαδή του 9 και του 10 δεν είναι εξ αρχής και τόσο 

προφανής όσο αφορά στην μαθηματική απόδειξη. Από την άλλη πλευρά κανένας από τους 

τρεις τελευταίους ορισμούς δεν συνιστά έναν εύκολο αλγόριθμο.

11. Κυρτό περίβλημα ενός πεπερασμένου  συνόλου σημείων (S)  στο επίπεδο είναι η ένωση 

όλων των τριγώνων που καθορίζονται από τα σημεία του συνόλου  S. Αυτή είναι μια νέα 

τοποθέτηση  πάνω  στον  ορισμό  5  αλλά  μέσα  από  μια  οπτική  που  κρύβει  μια  μέθοδο 

υπολογισμού.

3. Αλγόριθμοι κυρτών πολυγώνων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά όλοι οι αλγόριθμοι που γράφτηκαν 

για  την  εύρεση  κυρτών  πολυγώνων  καθώς  αναφέρεται  και  η  χρονική  τους  πολυπλοκότητα 

(Convex Hulls in 2D): 

Αλγόριθμος Πολυπλοκότητα Συγγραφείς
Naive Bruteforce O(n4) [Anon, the dark ages]
Better Bruteforce O(n3) [Anon, the dark ages]

Gift Wrapping O(nh) [Chand & Kapur, 1970]

Graham Scan O(nlogn) [Graham, 1972]
Jarvis March O(nh) [Jarvis, 1973]
Divide and Conquer O(nlogn) [Preparata & Hong, 1977]
QuickHull O(nh) [Eddy, 1977], [Bykat, 1978]
Monotone Chain O(nlogn) [Andrew, 1979]
Incremental O(nlogn) [Kallay, 1984]
Marriage before Conquest O(nlogh) [Kirkpatrick & Seidel, 1986]
Shatterhull O(nlogh) [Chan's shatter-hull, 1996]

Πίνακας 3.1 : Αλγόριθμοι κυρτών πολυγώνων

Στην συνέχεια θα εξετάσουμε τέσσερις εξ αυτών οι οποίοι είναι οι: 

Naive Bruteforce, Βetter Βruteforce, Graham Scan και QuickHull.
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4. Naive Bruteforce 

Ο  πρώτος  αλγόριθμος  που  παρουσιάστηκε  για  την  επίλυση  του  προβλήματος  κυρτών 

πολυγώνων είναι ο αλγόριθμος  naive bruteforce και δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά 

για το πότε ακριβώς παρουσιάστηκε. Ο αλγόριθμος ο οποίος φέρει και το όνομα  Naive I 

triangles στηρίζεται στην εξής ιδέα:

Ένα σημείο ανήκει στο κυρτό περίβλημα ή αλλιώς αποτελεί ακραίο σημείο ή κορυφή του 

κυρτού πολυγώνου, αν και μόνο αν δεν είναι εσωτερικό σημείο τριγώνου που σχηματίζεται 

από οποιαδήποτε άλλα τρία σημεία (2D Convex Hull Algorithms).

Παρακάτω θα εξετάσουμε αναλυτικά πως λειτουργεί ο αλγόριθμος.

4.1 Ψευδοκώδικας

Algorithm Naive Bruteforce

1.Για όλα τα τρίγωνα v_a, v_b, v_c2.Για όλα τα σημεία v_i

3.Αν το v_i είναι εσωτερικό στο v_a, v_b, v_c

4.Θεσε v_i ως μη ακραίο σημείο

5. Έξοδος όλα τα ακραία σημεία

4.2 Εσωτερικό σημείο τριγώνου

Σχήμα 4.1

Ο πιο απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε αν ένα σημείο είναι εσωτερικό ενός τριγώνου 

είναι να ελέγξουμε αν τα σημεία του κυρτού περιβλήματος που σχηματίζεται από τις κορυφές 

του τριγώνου συμπίπτουν με το προς εξέταση σημείο (Weisstein, 2009). Αν το περίβλημα 
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έχει 3 σημεία τότε το σημείο κείται στο εσωτερικό του τριγώνου. Αν όμως το περίβλημα έχει 

4 σημεία τότε το προς εξέταση σημείο είναι εξωτερικό του τριγώνου. 

Για να ελέγξουμε αν ένα σημείο κείται στο εσωτερικό ενός δοθέντος τριγώνου, υποθέτουμε 

ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη κορυφή, έστω 0v  και έστω ότι τα 1v και 2v  είναι τα διανύσματα 

από το 0v  προς τις δυο άλλες κορυφές. Εκφράζοντας το διάνυσμα από το 0v  στο v σε όρους 

των 1v  και 2v , έχουμε:

0 1 2v v av bv= + +

όπου a και b είναι σταθερές. Λύνοντας ως προς a και b παίρνουμε:

όπου:

x y y xdet(uv) u v u v u v= = −΄

είναι η ορίζουσα του πίνακα-στήλη των u και v.

Έτσι το σημείο v κείται εντός του τριγώνου αν και μόνο αν a,b 0 a b 1> κ α ι + < .

Έτσι αν έχουμε τα σημεία του τριγώνου εκφρασμένα σε καρτεσιανές συντεταγμένες ως εξής:

0 0 0

1 1 1

1 1 1

p (x , y )
p (x , y )
p (x , y )

και το προς εξέταση σημείο:

p(x, y)

τότε τα a,b εκφράζονται ως εξής:

0 0

2 0 2 0

1 0 1 0

2 0 2 0

x x y y
x x y y

a
x x y y
x x y y

− −
− −

=
− −
− −

0 0

1 0 1 0

1 0 1 0

2 0 2 0

x x y y
x x y y

b
x x y y
x x y y

− −
− −

= −
− −
− −

Οπότε αν a,b 0 a b 1> κ α ι + <  τότε το p(x, y) είναι εσωτερικό. 
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4.3 Ανάλυση Αλγόριθμου

Για το την ανάλυση του αλγόριθμου θα υποθέσουμε ότι έχουμε 8 σημεία σαν είσοδο,  οι 

καρτεσιανές  συντεταγμένες  των  οποίων  είναι  ακέραιοι  αριθμοί.  Τα  σημεία  με  τις 

συντεταγμένες τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Σημεία
Τετμημένη x Τεταγμένη y Τεταρτημόρια

1 1 1
2 3 5

1ο

Τεταρτημόριο
3 -1 2
4 -2 1
5 -3 4
6 -4 2

2ο

Τεταρτημόριο

7 -3 -1 3ο Τεταρτημόριο
8 2 -2 4ο Τεταρτημόριο

Πίνακας 4.1

Η διάταξη τους στο επίπεδο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 4.2
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Σχήμα 4.3
Για  να  μπορέσουμε  να  δούμε  πως  ακριβώς λειτουργεί  ο  αλγόριθμος  θα δημιουργήσουμε 

όλους  τους  συνδυασμούς  τριγώνων  που  υπάρχουν  για  τα  συγκεκριμένα  σημεία  και  θα 

εξετάσουμε κάθε φορά ποια από αυτά περιέχουν σημεία. Τα σημεία που περιέχονται μέσα σε 

αυτά τα τρίγωνα δεν είναι τα ζητούμενα δηλαδή τα ακραία οπότε κάθε φορά θα απορρίπτεται 

ένα τέτοιο σημείο.

Ας ξεκινήσουμε με τα πρώτα τρίγωνα. Παίρνουμε πρώτα την ευθεία ΑΒ.

Σχήμα 4.4
Αυτήν την ευθεία θα έχουμε αρχικά σαν βάση για να  δημιουργήσουμε όλα τα τρίγωνα που 

δημιουργεί η ΑΒ με όλα τα υπόλοιπα σημεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Νaive Βruteforce 

εξετάζει αν όλα τα σημεία του δοθέντος συνόλου είναι εσωτερικά κάποιου τριγώνου που 

δημιουργείται από όλες τις υπόλοιπες τριάδες σημείων κάθε φορά. Έτσι έχουμε την ευθεία 
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ΑΒ με το επόμενο σημείο να δημιουργεί ένα τρίγωνο το ΑΒC: 

Σχήμα 4.5

Εδώ  βλέπουμε  ότι  κανένα  σημείο  δεν  είναι  εσωτερικό  στο  τρίγωνο  ΑΒC.  Το  επόμενο 

τρίγωνο που θα εξεταστεί είναι αυτό που σχηματίζει η ΑΒ με το D, δηλαδή το ABD:

Σχήμα 4.6
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Και εδώ πάλι  δεν υπάρχει  κάποιο εσωτερικό σημείο στο τρίγωνο  ABD. Προχωράμε στο 

επόμενο τρίγωνο που σχηματίζεται και είναι το ΑΒΕ:

Σχήμα 4.7

Ίδια εικόνα και εδώ, δεν υπάρχει εσωτερικό σημείο. Εξετάζουμε το επόμενο τρίγωνο που 

είναι σχηματίζει η ΑΒ με το Η, δηλαδή το ΑΒΗ:

Σχήμα 4.8

Εδώ παρατηρούμε ότι το σημείο C είναι εσωτερικό του τριγώνου ΑΒΗ άρα έχουμε για πρώτη 

φορά ένα σημείο το οποίο ξέρουμε σίγουρα ότι δεν θα ανήκει στο σύνολο των λύσεων που 

περιμένουν σαν έξοδο.
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Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και πάμε στο επόμενο τρίγωνο που σχηματίζει η ΑΒ 

με το σημείο Ι και είναι το ΑΒΙ:

Σχήμα 4.9
Εδώ και πάλι δεν έχουμε κάποιο εσωτερικό σημείο οπότε πάμε στο επόμενο τρίγωνο που 

είναι το ABJ:

Σχήμα 4.10
Δεν υπάρχει και σε αυτό το στάδιο κάποιο εσωτερικό σημείο. Τώρα το επόμενο βήμα είναι 

να έχουμε σαν βάση του επόμενου τριγώνου  το ευθύγραμμο τμήμα Α με το  C δηλαδή το 

ΑC:
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Σχήμα 4.11
Εδώ θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και θα δημιουργήσουμε όλα τα τρίγωνα 

που σχηματίζει η ΑC με τα υπόλοιπα σημεία του συνόλου και θα εξετάσουμε ποια από αυτά 

είναι εσωτερικά σε κάθε ένα τρίγωνο από αυτά.

Το πρώτο τρίγωνο είναι το ACB:

Σχήμα 4.12

Δεν υπάρχει εσωτερικό σημείο. Προχωράμε στο επόμενο:
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Σχήμα 4.13

Ούτε και εδώ έχουμε εσωτερικό σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ΑCE:

Σχήμα 4.14

Ίδια εικόνα και εδώ. Πάμε στο επόμενο προς εξέταση σημείο που είναι το Η και το τρίγωνο 

που δημιουργείται είναι το ACH:
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Σχήμα 4.15

Δεν βρίσκουμε κάποιο σημείο και πάμε στο επόμενο που είναι το Ι και το τρίγωνο είναι το 

ACI:

Σχήμα 4.16

Ίδια εικόνα και εδώ και πάμε στο τελευταίο σημείο που είναι το J.
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Σχήμα 4.17

Και  πάλι  δεν  έχουμε  εσωτερικό  σημείο  οπότε  πάμε  στα  επόμενα  τρίγωνα  που  θα 

δημιουργήσει η AD αυτή τη φορά με όλα τα υπόλοιπα σημεία.

Σχήμα 4.18

Η AD με το σημείο Β:
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Σχήμα 4.19

Η AD με το σημείο C:

Σχήμα 4.20

Η AD με το σημείο Ε:
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Σχήμα 4.21

Εδώ παρατηρούμε και  πάλι  ότι  το σημείο  C είναι  εσωτερικό στο τρίγωνο  ADE άρα το 

σημείο C θα απορριφθεί κάτι βέβαια που είχαμε δει και προηγουμένως αλλά αυτό δεν παίζει 

κανένα ρόλο μια και ο αλγόριθμος θα εξετάσει όλα τα τρίγωνα με όλα τα σημεία ασχέτως αν 

κάποια από αυτά θα τα βρει περισσότερες από μια φορές. 

Το επόμενο τρίγωνο είναι αυτό που σχηματίζει η AD με το Η:

Σχήμα 4.22
Έπειτα η AD με το Ι:
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Σχήμα 4.23

Και τέλος η AD με το J:

Σχήμα 4.24

Έτσι  σε  αυτήν  την  φάση έχουμε τελειώσει  και  με  το  ευθύγραμμο τμήμα  AD σαν  βάση 

τριγώνου και πάμε στο επόμενο που είναι το ΑΕ. 

38



Σχήμα 4.25

Το πρώτο τρίγωνο που θα δημιουργηθεί είναι το ΑΕΒ:

Σχήμα 4.26

Ακολουθεί το ΑΕC:
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Σχήμα 4.27

Έπειτα το ΑΕD όπου και εδώ βρίσκει και πάλι εσωτερικό σημείο το C:

Σχήμα 4.28

Έπειτα δημιουργεί το ΑΕΗ με εσωτερικό και πάλι το C:
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Σχήμα 4.29

Το επόμενο είναι το ΑΕΙ το οποίο περιέχει αυτή τη φορά δυο σημεία το  C και το  D, άρα 

ξέρουμε ότι το  D δεν είναι σίγουρα ακραίο σημείο όπως και το  C κάτι που είδαμε βέβαια 

πολλές φορές. 

Σχήμα 4.30

Τέλος έχουμε το τρίγωνο AEJ που περιέχει και αυτό το σημείο C:
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Σχήμα 4.31

Ακολουθεί το ευθύγραμμο τμήμα ΑΗ :

Σχήμα 4.32

Το πρώτο τρίγωνο που εξετάζει είναι το ΑΗΒ το οποίο περιέχει και πάλι το C:
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Σχήμα 4.33

Έπειτα έχουμε το ΑΗC:

Σχήμα 4.34

Ακολουθεί το ΑΗD:
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Σχήμα 4.35

Έπειτα το ΑΗΕ το οποίο περιέχει και πάλι το C

Σχήμα 4.36

Το ΑΗΙ το οποίο περιέχει το D:
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Σχήμα 4.37

Και τέλος το AHJ το οποίο περιέχει επίσης το D:

Σχήμα 4.38

Η επόμενη βάση τριγώνου θα είναι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΙ και το πρώτο τρίγωνο που θα 

εξετάσουμε για να δούμε αν υπάρχουν εσωτερικά σημεία είναι το ΑΙΒ
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Σχήμα 4.39

Σχήμα 4.40

Ακολουθεί η επόμενη σειρά σχημάτων που δείχνει με την σειρά ποια είναι τα τρίγωνα και τα 

εσωτερικά σημεία κάθε φορά αν υπάρχουν:

46



Σχήμα 4.41

Σχήμα 4.42
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Σχήμα 4.43

Σχήμα 4.44
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Σχήμα 4.45

Το επόμενο ευθύγραμμο τμήμα που θα αποτελεί βάση των τριγώνων που θα δημιουργηθούν 

είναι το ΑJ και τα τρίγωνα με τα εσωτερικά σημεία εμφανίζονται αναλυτικά στα παρακάτω 

σχήματα:

Σχήμα 4.46
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Σχήμα 4.47

Σχήμα 4.48
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Σχήμα 4.49

Σχήμα 4.50
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Σχήμα 4.51

Σχήμα 4.52

Σε αυτό το επίπεδο έχουμε τελειώσει με το πρώτο σημείο το Α. Ακολουθεί το δεύτερο σημείο 

που  είναι  το  Β  και  εδώ  θα  εξετάσουμε  και  πάλι  μέχρι  ένα  σημείο  ποια  τρίγωνα 

δημιουργούνται και πως και ποια σημεία απορρίπτονται κάθε φορά. Η εξέταση θα γίνει μέχρι 

ένα σημείο γιατί από κει και πέρα η διαδικασία είναι επαναληπτική και δεν χρειάζεται να 

κάνουμε περαιτέρω Ανάλυση.
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Έτσι έχουμε τα παρακάτω σχήματα τα εξηγούν αναλυτικά το κάθε βήμα που ακολουθεί ο 

αλγόριθμος:

Σχήμα 4.53

Σχήμα 4.54
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Σχήμα 4.55

Σχήμα 4.56
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Σχήμα 4.57

Σχήμα 4.58

55



Σχήμα 4.59

Σχήμα 4.60
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Σχήμα 4.61

Σχήμα 4.62
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Σχήμα 4.63

Η διαδικασία από δω και πέρα είναι ίδια και τα σημεία τα οποία θα απορριφθούν είναι τα A, 

C, D όπως ήδη είδαμε στην μέχρι τώρα ανάλυση. Τελικά θα έχουμε το κυρτό πολύγωνο σαν 

έξοδο που έχει σαν ακραίες κορυφές τα σημεία Β, E, H, I και J και φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα:

Σχήμα 4.64

4.4 Κώδικας
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Private Sub UserForm_Initialize()
    cd1.CancelError = True
    On Error GoTo 1
    cd1.ShowOpen
    fname = cd1.FileName
    readfile
    cd1.ShowSave
    fname = cd1.FileName
    triangle
    short
1:
End
End Sub

"UserForm1"

Public Sub azim(dx, dy, ao)
    pi = 4 * Atn(1): rr = 180 / pi
    If dy = 0 Then GoTo 1550
    If dx = 0 Then GoTo 1560
    ao = Atn(Abs(dx) / Abs(dy)) * rr
    If dx > 0 And dy < 0 Then ao = 180 - ao
    If dx < 0 And dy < 0 Then ao = 180 + ao
    If dx < 0 And dy > 0 Then ao = 360 - ao
    Exit Sub
1550:
    If dx > 0 Then ao = 90
    If dx < 0 Then ao = 270
    Exit Sub
1560:
    If dy > 0 Then ao = 0
    If dy < 0 Then ao = 180
End Sub

"Azimouthio"

Sub frmshow()
UserForm1.Show
End Sub

"Frm_show"

Public fname As String
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Public x() As Double
Public y() As Double
Public num As Integer
Public dik() As Integer
Public xx() As Double
Public yy() As Double
Public numsol As Integer
Public az() As Double
Public d() As Integer

"Public_dim"

Sub readfile()
    Open fname For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            k = k + 1
        Loop
    Close #1
    num = k
    ReDim x(num) As Double
    ReDim y(num) As Double
    ReDim dik(num) As Integer
    Open fname For Input As #1
        For i = 1 To num
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            x(i) = aa
            y(i) = aaa
        Next i
    Close #1
End Sub

"Read_file"

Sub short()
    ReDim az(num) As Double
    mmin = 999999999999#
    For i = 1 To num
        If yy(i) < mmin Then
            mmin = yy(i)
            dk = i
        End If
    Next i
    For i = 1 To num
        If i = dk Then GoTo 1
        dx = xx(i) - xx(dk)
        dy = yy(i) - yy(dk)
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        azim dx, dy, ao
        If ao < 90 Then
            az(i) = 90 - ao
        Else
            az(i) = 360 - ao + 90
        End If
1:
    Next i
    ReDim d(num) As Integer
    For i = 1 To num
        k = 0
        If i = dk Then
            d(i) = num
            GoTo 2
        End If
        For j = 1 To num
            If j = i Then GoTo 3
            If az(i) > az(j) Then
                k = k + 1
                d(i) = k
            End If
3:
        Next j
2:
    Next i
    ReDim pnt(0 To num * 2 - 1) As Double
    ReDim x(num) As Double
    ReDim y(num) As Double
    For i = 1 To num
        x(d(i)) = xx(i)
        y(d(i)) = yy(i)
    Next i
    l = 0
    m = 0
    For i = 0 To num * 2 - 1 Step 2
        m = m + 1
        pnt(i) = x(m)
        pnt(i + 1) = y(m)
    Next i
    Dim pl As AcadLWPolyline
    Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pnt)
    pl.Closed = True
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
    ZoomAll
End Sub

"Short_"
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Sub triangle()
    For i = 1 To num - 3
        For mm = 1 To m
            If i = dik(mm) Then GoTo 2
        Next mm
        x1 = x(i)
        y1 = y(i)
        For j = i + 1 To num - 2
            For mm = 1 To m
                If j = dik(mm) Then GoTo 3
            Next mm
            x2 = x(j)
            y2 = y(j)
            For k = 1 To num - 1
                For mm = 1 To m
                    If k = dik(mm) Then GoTo 4
                Next mm
                x3 = x(k)
                y3 = y(k)
                For l = 1 To num
                    For mm = 1 To m
                        If l = dik(mm) Then GoTo 5
                    Next mm
                    c = (x2 - x1) * (y3 - y1) - (x3 - x1) * (y2 - y1)
                    If c = 0 Then c = 1E-16
                    a1 = (x(l) - x1) * (y3 - y1) - (x3 - x1) * (y(l) - y1)
                    b1 = -(x(l) - x1) * (y2 - y1) + (x2 - x1) * (y(l) - y1)
                    a = a1 / c
                    b = b1 / c
                    If a > 0 And b > 0 Then
                        If a + b <= 1 Then
                            m = m + 1
                            dik(m) = l
                        End If
                    End If
5:
                Next l
4:
             Next k
3:
        Next j
2:
    Next i
    ReDim xx(num) As Double
    ReDim yy(num) As Double
    Open fname For Output As #1
    ll = 0
        For i = 1 To num
            For j = 1 To m
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                If i = dik(j) Then GoTo 1
            Next j
            ll = ll + 1
            xx(ll) = x(i)
            yy(ll) = y(i)
            Print #1, ll & "," & x(i) & "," & y(i)
1:
        Next i
    Close #1
    num = ll
End Sub

"Triangle_"
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4.5 Χρονική πολυπλοκότητα

4.5.1 Γενική περίπτωση

Ο αλγόριθμος (2D Convex Hull Algorithms) ελέγχει όλα τα σημεία Ο(n) του συνόλου που 

αποτελούν είσοδο,  με όλα τα τρίγωνα που δημιουργούνται  από όλες  τις  τριάδες   O( 3n ) 

.Οπότε ο αλγόριθμος είναι χρονικής πολυπλοκότητας 4(n )Ο .

Όλα τα σημεία είναι  n σε πλήθος.  Κάθε ευθύγραμμο τμήμα δημιουργείται  από  n (n-1) Χ

διαφορετικά ζεύγη σημείων. Κάθε ένα ευθύγραμμο τμήμα δημιουργεί με τα υπόλοιπα  n-2 

σημεία  n (n-1) (n-2)Χ Χ διαφορετικά τρίγωνα. Κάθε τρίγωνο ελέγχει αν όλα τα υπόλοιπα  n-3 

σημεία είναι εσωτερικά σε αυτό. 

Για  να  ελέγξει   ένα  σημείο  χρειάζεται  χρόνος  Ο(1).  Άρα η  χρονική πολυπλοκότητα του 

αλγορίθμου είναι:
3O(n ) O(n)

4O(n (n 1) (n 2)) O(n 3) O(1) O(n )− − − =Χ Χ Χ Χ
644474448 64748

4.5.2 Χειρότερη περίπτωση:

Δεν  υπάρχουν  ειδικές  περιπτώσεις.  Ο  αλγόριθμος  είναι  πάντα  χρονικής  πολυπλοκότητας 
4(n )Ο .

4..5.3 Καλύτερη περίπτωση:

Δεν  υπάρχουν  ειδικές  περιπτώσεις.  Ο  αλγόριθμος  είναι  πάντα  χρονικής  πολυπλοκότητας 
4(n )Ο .
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5. Αλγόριθμος Bruteforce

Ο αλγόριθμος bruteforce ο οποίος έχει και άλλες ονομασίες όπως Halfplanes, Extreme Edges, 

Better Bruteforce, είναι από τους πρώτους αλγόριθμους που παρουσιάστηκαν για την επίλυση 

του προβλήματος κυρτών πολυγώνων. Δημιουργεί όλα τα ευθύγραμμα τμήματα από κάθε 

δυάδα  σημείων  δυο  σημεία  του  συνόλου  και  ελέγχει  αν  όλα  τα  υπόλοιπα  (n-2)  σημεία 

κείτονται δεξιά της προσανατολισμένης αυτής ευθείας που έχει σαν φορέα το προαναφερθέν 

ευθύγραμμο τμήμα. 

Ο ψευδοκώδικας δίνεται παρακάτω:

Ψευδοκώδικας Bruteforce

1. Για όλα τα σημεία p στο S

2.    Για όλα τα σημεία q στο S

3.       Αν p qΉ

4.          Δημιούργησε την ευθεία από το p στο q 

5.          Αν όλα τα σημεία στο S εκτός από το p και q κείτονται δεξιά της ευθείας 

6.             Πρόσθεσε το προσανατολισμένο διάνυσμα pq στο σύνολο των λύσεων 

5.1 Εκφυλισμός (Degeneracies)

Ενώ  γνωρίζουμε  ότι  ο  αλγόριθμος  είναι  εν  γένει  σωστός,  είναι  δυνατό  σε  κάποιες 

περιπτώσεις να μην μπορεί να χειριστεί όλα τις εισόδους σωστά (De Berg et al., 2008). Για 

παράδειγμα: Όταν κάποια σημεία ταυτίζονται. Σε πολλές περιπτώσεις, για να αποφύγουμε 

τέτοιες εκφυλισμένες καταστάσεις  κατά την είσοδο του αλγόριθμου, λέμε ότι  δίνουμε τα 

δεδομένα σε μια γενικότερη μορφή. Αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ως σημαντικότερες 

πρώτα  τις  γεωμετρικές  ιδιότητες  του  προβλήματος.  Αυτό  βέβαια  δεν  σημαίνει  ότι  οι 

εκφυλισμένες  καταστάσεις  δεν  είναι  απαραίτητες.  Αντιθέτως,  συνήθως είναι  δύσκολο να 

αντιμετωπιστούν  και  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  σοβαρά  θέματα  βελτιστοποίησης.  Στην 

πραγματικότητα πολλές έρευνες έχουν εστιάσει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή στο πως 

μπορούν να χειριστούν τέτοιες περιπτώσεις σωστά. 
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5.2 Ανθεκτικότητα (Robustness)

Ένα  άλλο  πρόβλημα  του  αλγόριθμου  είναι  το  ότι  δεχόμαστε  ότι  πάντα  μπορούμε  να 

βρίσκουμε ποια σημεία κείτονται δεξιά της ευθείας σωστά. Δυστυχώς αυτό δεν είναι αλήθεια 

γιατί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στους υπολογισμούς από τις στρογγυλοποιήσεις 

των αριθμών. Αυτό καθιστά τον αλγόριθμο μη ανθεκτικό.

Πως όμως μπορούμε να υπολογίσουμε αν ένα σημείο είναι αριστερά ή δεξιά μιας ευθείας; 

Αυτό θα το εξετάσουμε αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

5.3 Απόσταση σημείου από προσανατολισμένη ευθεία

Σχήμα 5.1

Η  εξίσωση  μιας  ευθείας  ax by c 0+ + =  με  κλίση  αποτέμνουσας  (τομή  με  άξονα 

συντεταγμένων)  δίνεται από τον παρακάτω τύπο (Kimberling, 1998):

a cy x
b b

= − −

Οπότε βλέπουμε ότι η ευθεία έχει κλίση a b− .

Έστω η απόσταση ενός τυχαίου σημείου 0 0(x , y )  από την δεδομένη ευθεία.

Τα σημεία πάνω στην ευθεία έχουν τις συντεταγμένες του διανύσματος:

x 0 b1 xa c c abx
b b b

ι ω ι ω −ι ωκ ϊ κ ϊ= − κ ϊκ ϊ κ ϊ− − − λ ϋκ ϊ κ ϊλ ϋ λ ϋ

Έτσι το διάνυσμα 
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b
a
−ι ω

κ ϊ
λ ϋ

είναι παράλληλο στην ευθεία και το διάνυσμα

a
v

b
ι ω

= κ ϊ
λ ϋ

είναι κάθετο σε αυτήν.

Τώρα ένα διάνυσμα από το σημείο στην ευθεία δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

0

0

x x
r

y y
−ι ω

= κ ϊ−λ ϋ

Προβάλλοντας το r πάνω στο v, έχουμε:

Σχήμα 5.2

Αν η ευθεία καθορίζεται από δυο σημεία  1 1 1x (x , y )=  και  2 2 2x (x , y )=  τότε ένα κάθετο 

διάνυσμα στην ευθεία ορίζεται το εξής:

2 1

2 1

y y
v

(x x )
−ι ω

= κ ϊ− −λ ϋ

Έστω r είναι ένα διάνυσμα από το σημείο 0 0 0x (x , y )=  στο πρώτο σημείο της ευθείας 
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1 0

1 0

x x
r

y y
−ι ω

= κ ϊ−λ ϋ

οπότε η απόσταση του 0 0(x , y )  από την ευθεία δίνεται προβάλλοντας το r πάνω στο v:

2 1 1 0 1 0 2 1
2 2

2 1 2 1

(x x )(y y ) (x x )(y y )
ˆd v r

(x x ) (y y )

− − − − −
= =

− + −
g

Αν έχουμε 2 σημεία αντιδιαμετρικά σε μια ευθεία τότε η απόσταση αυτών από την ευθεία 

έχει ίδιο μέτρο αλλά αντίθετο πρόσημο. Έτσι εύκολα εξασφαλίζουμε ποια σημεία είναι δεξιά 

και ποια αριστερά μιας προσανατολισμένης ευθείας. 

5.4 Ανάλυση αλγορίθμου

Έστω ότι έχουμε σαν είσοδο 15 σημεία στο επίπεδο,  καρτεσιανές συντεταγμένες των οποίων 

είναι ακέραιοι αριθμοί, ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα στρογγυλοποίησης κατά 

την διάρκεια των πράξεων. Τα σημεία με τις συντεταγμένες τους δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα:

α/α Σημεία
Τετμημένη x Τεταγμένη y Τεταρτημόρια

1 3 1
2 2 2
3 1 3
4 1 5

1ο

Τεταρτημόριο

5 -2 1
6 -2 3
7 -3 2
8 -3 4
9 -5 2

2ο

Τεταρτημόριο

10 -3 -3
11 -3 -1
12 -5 -2
13 -1 -2

3ο

Τεταρτημόριο

14 1 -1
15 2 -2

4ο

Τεταρτημόριο

Πίνακας 5.1

Και η διάταξη τους στο επίπεδο είναι η εξής:
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Σχήμα 5.3

Ονομάσαμε τα σημεία Α, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O

Σχήμα 5.4

Ξεκινάμε  από  το  πρώτο  σημείο  Α  και  δημιουργούμε  όλα  τα  ευθύγραμμα  τμήματα  που 

σχηματίζει με τα υπόλοιπα σημεία:
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Σχήμα 5.5

Εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούνται κάθε φορά δυο ημιεπίπεδα από κάθε ευθεία που έχει σαν 

φορέα τα παραπάνω ευθύγραμμα τμήματα. Π. χ. το ευθύγραμμο τμήμα ΙΑ χωρίζει το επίπεδο 

σε δυο ημιεπίπεδα. Παρατηρούμε ότι και στα δυο ημιεπιπεδα υπάρχουν σημεία του συνόλου 

ή αλλιώς υπάρχουν σημεία δεξιά και αριστερά του ΙΑ. Αυτό καθιστά το ΙΑ εκτός των λύσεων 

που αναζητούμε. Το ίδιο γίνεται και με όλα τα υπόλοιπα ευθύγραμμα τμήματα εκτός από τα 

DA και AΟ όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:

Σχήμα 5.6
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Σχήμα 5.7

Άρα το DA ανήκει στο σύνολο των λύσεων. Το ίδιο και το AΟ :

Σχήμα 5.8

7 1



Σχήμα 5.9

Έτσι βλέπουμε ότι τα  DA και ΑΟ έχουν όλα τα σημεία του δοθέντος συνόλου στην δεξιά 

τους πλευρά, Άρα είναι στο σύνολο των λύσεων που αναζητούμε σαν έξοδο.

Συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο το Β και  δημιουργούμε και  πάλι  όλα τα ευθύγραμμα 

τμήματα του Β με όλα τα υπόλοιπα:

Σχήμα 5.10

Παρατηρούμε  ότι  όλα  τα  ευθύγραμμα  τμήματα  που  δημιουργήθηκαν  έχουν  σημεία 

εκατέρωθεν τους, Άρα εδώ δεν έχουμε λύση.

Προχωράμε στο επόμενο σημείο το C:
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Σχήμα 5.11

Και πάλι βλέπουμε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα που δημιουργήθηκαν από το C και όλα τα 

υπόλοιπα έχουν σημεία και στην αριστερή αλλά και στην δεξιά πλευρά τους οπότε και εδώ 

δεν έχουμε λύση.

Το επόμενο προς  εξέταση σημείο είναι  το  D και  τα ευθύγραμμα τμήματα φαίνονται  στο 

επόμενο σχήμα:

Σχήμα 5.12
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Εδώ παρατηρούμε ότι στην δεξιά πλευρά του  DA κείτονται όλα τα υπόλοιπα σημεία του 

συνόλου . Άρα είναι λύση:

Σχήμα 5.13

Σχήμα 5.14

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για το ευθύγραμμο τμήμα HD:
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Σχήμα 5.15

Άρα ανήκει και αυτό στο σύνολο των λύσεων:

Σχήμα 5.16

Προχωρούμε με παρόμοιο τρόπο στο επόμενο σημείο το Ε:
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Σχήμα 5.17

Βλέπουμε και εδώ σημεία εκατέρωθεν όλων των ευθύγραμμων τμημάτων, άρα δεν έχουμε 

λύση.

Τα επόμενο σημείο είναι το F. Ακριβώς η ίδια εικόνα με προηγουμένως:

Σχήμα 5.18

Επόμενο σημείο το G όπου και εδώ δεν έχουμε λύση όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 5.19

Το σημείο Η είναι το επόμενο και τα ευθύγραμμα τμήματα είναι τα εξής:

Σχήμα 5.20

Εδώ βλέπουμε ότι το ΗD έχει στα δεξιά του όλα τα υπόλοιπα σημεία:
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Σχήμα 5.21

Άρα είναι λύση.

Σχήμα 5.22

Το ίδιο και το ΙΗ:
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Σχήμα 5.23

Άρα ανήκει και αυτό στο σύνολο των λύσεων:

Σχήμα 5.24

Το επόμενο σημείο είναι το Ι:
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Σχήμα 5.25

Ίδια εικόνα με προηγουμένως και τα ευθύγραμμα τμήματα που είναι λύσεις βλέπουμε ότι 

είναι τα ΙΗ και LI:

Σχήμα 5.26
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Σχήμα 5.27

Σχήμα 5.28

8 1



Σχήμα 5.29

Ακολουθεί το σημείο J:

Σχήμα 5.30

Τα ευθύγραμμα τμήματα  JL και ΟJ ανήκουν στο σύνολο των λύσεων όπως εύκολα πλέον 

μπορούμε να δούμε:
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Σχήμα 5.31

Σχήμα 5.32
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Σχήμα 5.33

Σχήμα 5.34

Εξετάζουμε το επόμενο σημείο που είναι το Κ:
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Σχήμα 5.35

Εδώ όπως φαίνεται καθαρά στο σχήμα δεν έχουμε λύση.

Το σημείο L δημιουργεί με τα υπόλοιπα σημεία τα εξής ευθύγραμμα τμήματα:

Σχήμα 5.36

Και εδώ έχουμε άλλες δυο λύσεις να προστίθενται στο τελικό σύνολο εξόδου που είναι οι LI 

και JL όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:
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Σχήμα 5.37

Σχήμα 5.38

86



Σχήμα 5.39

Σχήμα 5.40

Επόμενο προς εξέταση σημείο το Μ:
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Σχήμα 5.41

Εδώ δεν έχουμε λύση οπότε προχωρούμε στο επόμενο σημείο το Ν:

Σχήμα 5.42

Εδώ και πάλι δεν έχουμε λύση και πάμε στο τελευταίο σημείο του συνόλου μας που είναι το 

Ο:
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Σχήμα 5.43

Από το Ο έχουμε δυο λύσεις τις ΑΟ και ΟJ :

Σχήμα 5.44
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Σχήμα 5.45

Σχήμα 5.46
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Σχήμα 5.47

Έτσι  τελειώνει  ο  αλγόριθμος  με  την  εξέταση  όλων  των  ευθύγραμμων  τμημάτων  που 

δημιουργούν  όλα  τα  ζεύγη  σημείων  στο  επίπεδο.  Το  τελικό  σύνολο  λύσεων  δίνεται 

σχηματικά παρακάτω και αποτελεί το κυρτό πολύγωνο του συνόλου των σημείων που είχε ο 

αλγόριθμος σαν είσοδο:

Σχήμα 5.48

5.5 Κώδικας

9 1



Private Sub UserForm_Initialize()
    cd1.CancelError = True
    On Error GoTo 1
    cd1.ShowOpen
    fname = cd1.FileName
    readfile
    calc
1:
End
End Sub

"UserForm1"

Sub calc()
    Dim pl As AcadLWPolyline
    Dim pnt(0 To 3) As Double
    For i = 1 To num
        For j = 1 To num
            If i = j Then GoTo 1
            x1 = x(i): y1 = y(i)
            x2 = x(j): y2 = y(j)
            dist x1, y1, x2, y2
            If les = 0 Or plus = 0 Then
                k = k + 1
                solx(k) = x(i)
                soly(k) = y(i)
                pnt(0) = x(i)
                pnt(1) = y(i)
                pnt(2) = x(j)
                pnt(3) = y(j)
2:
                Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pnt)
                ThisDrawing.Regen acActiveViewport
                'a = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "")
            End If
1:
        Next j

    Next i
    solnum = k
    
End Sub

"Calc_"

Sub dist(x1, y1, x2, y2)
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    les = 0
    plus = 0
    For i = 1 To num
        s = ((x2 - x1) * (y1 - y(i)) - (x1 - x(i)) * (y2 - y1)) / Sqr((x1 - x2) ^ 2 + (y2 - 
y1) ^ 2)
        If s < 0 Then les = les + 1
        If s > 0 Then plus = plus + 1
    Next i

End Sub

"Dist_"

Sub frmshow()
userform1.Show
End Sub

"Frm_show"

Public fname As String
Public x() As Double
Public y() As Double
Public num As Integer
Public les As Integer
Public plus As Integer
Public solnum As Integer
Public solx() As Double
Public soly() As Double

"Public_dim"

Sub readfile()
    Open fname For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            k = k + 1
        Loop
    Close #1
    num = k
    ReDim x(num) As Double
    ReDim y(num) As Double
    ReDim solx(num ^ 3) As Double
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    ReDim soly(num ^ 3) As Double
    Open fname For Input As #1
        For i = 1 To num
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            x(i) = aa
            y(i) = aaa
        Next i
    Close #1
End Sub

"Read_file"

5.6 Χρονική πολυπλοκότητα

5.6.1 Γενική περίπτωση:

Ο αλγόριθμος ελέγχει όλα τα σημεία Ο(n) του συνόλου που αποτελούν είσοδο, με όλα τα 

ευθύγραμμα  τμήματα  που  δημιουργούνται  από  όλα  τα  ζεύγη  σημείων  O( 2n )  .Οπότε  ο 

αλγόριθμος είναι χρονικής πολυπλοκότητας 3(n )Ο  (2D Convex Hull Algorithms).

Όλα τα σημεία είναι  n σε πλήθος.  Κάθε ευθύγραμμο τμήμα δημιουργείται  από  n (n-1) Χ

διαφορετικά ζεύγη σημείων. Κάθε ένα ευθύγραμμο τμήμα ελέγχει τα υπόλοιπα n-2 σημεία.

Για  να  ελέγξει   ένα  σημείο  χρειάζεται  χρόνος  Ο(1).  Άρα η  χρονική πολυπλοκότητα του 

αλγορίθμου είναι:
2O(n ) O(n)

3O(n (n 1)) O(n 2) O(1) O(n )− − =Χ Χ Χ
6447448 64748

5.6.2 Χειρότερη περίπτωση:

Δεν  υπάρχουν  ειδικές  περιπτώσεις.  Ο  αλγόριθμος  είναι  πάντα  χρονικής  πολυπλοκότητας 
3(n )Ο .

5.6.3 Καλύτερη περίπτωση:

Δεν  υπάρχουν  ειδικές  περιπτώσεις.  Ο  αλγόριθμος  είναι  πάντα  χρονικής  πολυπλοκότητας 
3(n )Ο .
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6. Αλγόριθμος του Graham

Ο πρώτος  αλγόριθμος  στην  ιστορία  της  υπολογιστικής  γεωμετρίας  σχεδιάστηκε  από  τον 

Graham, ο αλγόριθμος του οποίου βρίσκει το κυρτό πολύγωνο ενός συνόλου σημείων στο 

επίπεδο σε χρόνο (n log n)Ο , (Graham, 1972).

Η βασική ιδέα του αλγόριθμου του Graham είναι απλή. Θα το εξηγήσουμε αρχικά με ένα 

παράδειγμα, που κάνει διάφορες υποθέσεις τις οποίες θα αναλύσουμε διεξοδικά παρακάτω 

(O'Rourke, 1988).

. 

6.1 Ανάλυση Αλγορίθμου

Υποθέτουμε ότι μας δίνεται ένα σύνολο 9 σημείων στο επίπεδο και ένα σημείο x εσωτερικό 

στο πολύγωνο που ορίζουν αυτά τα σημεία.  Επίσης υποθέτουμε ότι  κανένα από τα τρία 

σημεία του δεδομένου συνόλου (συμπεριλαμβανομένου του x) δεν είναι συνευθειακά. 

Τα σημεία τα οποία μας δίνονται είναι τα εξής :

(1,1), (4,3), (2,4), (-3,5), (-5,2), (-3,1), (-8,0), (-5,-2), (2,-2).

Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά πως διατάσσονται τα σημεία στο καρτεσιανό σύστημα 

συντεταγμένων.

Σχήμα 6.1

95



Σε  αυτό  το  στάδιο  επιλέγουμε  ένα  τυχαίο  εσωτερικό  σημείο  του  πολύγωνου  και  το 

ονομάζουμε x, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 6.2

Τώρα ταξινομούμε τα σημεία κατά γωνία, αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού 

με αφετηρία το τυχαίο εσωτερικό σημείο x που επιλέξαμε. Δηλαδή παίρνουμε την ημιευθεία 
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που  αρχίζει  από  το  σημείο  x και  είναι  παράλληλη  προς  τον  οριζόντιο  άξονα  x'x. 

Σχήμα 6.3

Κατά την αριστερόστροφη περιστροφή αυτής της ημιευθείας, κάθε φορά που θα συναντούμε 

ένα  σημείο  θα  το  ονομάζουμε  a,b,...,h αντίστοιχα,  όπως  φαίνεται  αναλυτικά  και  στα 

παρακάτω σχήματα. 
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Σχήμα 6.4

Σχήμα 6.5

Σχήμα 6.6
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Σχήμα 6.7

Σχήμα 6.8
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Σχήμα 6.9

Σχήμα 6.10
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Σχήμα 6.11

Αφού  τα  σημεία  υποβληθούν  σε  ταξινόμηση,  το  πολύγωνο  θα  αρχίσει  να  δημιουργείται 

επαυξητικά γύρω από το σύνολο των σημείων. Σε οποιοδήποτε βήμα, το πολύγωνο θα είναι 

σωστό για τα σημεία που εξετάζονται μέχρι εκείνη την στιγμή, αλλά φυσικά τα σημεία που 

εξετάζονται αργότερα θα κάνουν τις προηγούμενες αποφάσεις να επαναξιολογηθούν, ώστε 

να καταλήξουμε μόνο σε αυτά τα οποία αποτελούν τις κορυφές του κυρτού πολύγωνου.

Για  να  περιγράψουμε  αναλυτικότερα  το  νόημα  της  προηγούμενης  παραγράφου,  θα 

εξηγήσουμε την διαδικασία που λαμβάνει χώρα καθ' όλη την διάρκεια του αλγορίθμου. 

Οι κορυφές του πολυγώνου διατηρούνται σε μια στοίβα S. 

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το σημείο x δεν το εξετάζουμε αφού υποθέσαμε εξ αρχής 

ότι είναι εσωτερικό και άρα σίγουρα δεν θα ανήκει στο κυρτό περίβλημα. 

Εάν είμαστε τόσο τυχεροί  όσο στο εξεταζόμενο παράδειγμα και  το πρώτο σημείο μας  a 

ανήκει στο περίβλημα, η κυρτή αλυσίδα θα κλείσει φυσικά, με συνέπεια την τελική στοίβα 

S {a,b,c,f ,g,h}= .

Εάν το a δεν ανήκε στο περίβλημα, "το κεφάλι της αλυσίδας θα άρχιζε να καταναλώνει την 

ουρά"  και η ανάλυση αλγορίθμου θα ήταν δυσκολότερη. Θα δούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να 

αποφευχθεί. 

Αρχικά  περιέχονται  μόνο  τα  δυο  πρώτα  σημεία  (a,b)  οπότε  η  αρχική  στοίβα  είναι  η 

S {a,b}= στο  παράδειγμά  μας.  Θα  χρησιμοποιήσουμε  τη  σύμβαση  της  απαρίθμησης  της 

στοίβας από κάτω προς τα πάνω, και από δεξιά στα αριστερά.
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Σχήμα 6.12

Εδώ εξετάζουμε αν το σημείο с δημιουργεί αριστερή στροφή με τα σημεία (a,b) . 

Βλέπουμε ότι αυτό ισχύει οπότε τώρα στην στοίβα μας  προστίθεται το σημείο c και έχει πια 

Σχήμα 6.13

την μορφή S {a,b,c}=  όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 6.14

Εξετάζουμε το επόμενο σημείο το d και ελέγχουμε αν μαζί με τα δυο τελευταία σημεία της 

στοίβας , δηλαδή τα (b,c)  ορίζουν αριστερή στροφή που όντως ορίζουν οπότε και το σημείο 

d προστίθεται στην στοίβα η οποία πια γίνεται S {a,b,c,d}=

Σχήμα 6.15
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Συνεχίζοντας με όμοιο τρόπο εξετάζουμε το σημείο e το οποίο πάλι μαζί με τα δυο τελευταία 

σημεία  της  S,  τα  (c,d)  ορίζουν  μια  αριστερή  στροφή.  Η  στοίβα  έχει  πια  τα  σημεία

S {a,b,c,d,e}= .

Το επόμενο προς εξέταση σημείο είναι το f, το οποίο αυτή την φορά δεν αποτελεί μαζί με τα 

δυο τελευταία σημεία της στοίβας, τα (d,e)  δηλαδή, αριστερή στροφή αλλά δεξιά. Οπότε σε 

αυτό το επίπεδο βγαίνει από την στοίβα μας το τελευταίο της σημείο που είναι το  e και η 

καινούρια μας στοίβα πλέον είναι η S {a,b,c,d, e} {a,b,c,d}= = .

Σχήμα 6.16
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Τώρα εξετάζουμε πάλι το σημείο  f μαζί με τα δυο τελευταία σημεία της στοίβας μας που 

είναι  πλέον  τα  (c,d)  και  βλέπουμε  ότι  και  πάλι  δημιουργούν  δεξιά  γωνία. 

 
Σχήμα 6.17

Οπότε διαγράφεται από την στοίβα μας το τελευταίο της σημείο το οποίο είναι το d. Η στοίβα 

έχει πια την μορφήS {a,b,c, d} {a,b,c}= = .

Όμοια πάλι εξετάζουμε το σημείο f με τα δυο τελευταία σημεία της S που είναι τα (b,c)  και 

Βλέπουμε ότι τώρα σχηματίζουν αριστερή γωνία οπότε το σημείο f μπαίνει στην στοίβα που 

παίρνει την μορφήS {a,b,c,f}= .
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Σχήμα 6.18

 Το επόμενο προς εξέταση σημείο είναι το g το οποίο μαζί με τα δυο τελευταία σημεία της 

στοίβας,  τα  (c,f )  ορίζουν αριστερή στροφή οπότε το  g μπαίνει  στην  S,  η οποία γίνεται

S {a,b,c,f ,g}= .

Σχήμα 6.19

Το ίδιο ακριβώς γίνεται με το σημείο h το οποίο μαζί με τα (f,g) κάνουν αριστερή στροφή και 

επειδή  είναι  και  το  τελευταίο  προς  εξέταση  σημείο  η  στοίβα  κλείνει  και  είναι  πια  η 

S {a,b,c,f ,g,h}=  η  οποία  είναι  στην  τελική  της  μορφή  και  αποτελεί  την  έξοδο  του 

αλγορίθμου.
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Σχήμα 6.20

Σχήμα 6.21
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Σχήμα 6.22
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 6.2. Ψευδοκώδικας, Έκδοση Α 

Πριν προχωρήσουμε σε μια προσεκτική παρουσίαση, συνοψίζουμε τον παραπάνω αλγόριθμο 

σε ψευδοκώδικα στον αλγόριθμο 6.2.1. Χρησιμοποιούμε τις εκφράσεις  Push(p,S)  η οποία 

εισάγει το σημείο p στην στοίβα S και Pop(S)  η οποία βγάζει το p από την στοίβα.

Χρησιμοποιούμε το t ως δείκτη για την αρχική μας στοίβα και το i για τα ταξινομημένα κατά 

γωνία σημεία. 

Σε αυτό το επίπεδο, σκόπιμα παραλείπουμε κάποια θέματα που θα εξετάσουμε παρακάτω 

όπως είναι η έναρξη και ο τερματισμός του αλγόριθμου αλλά εκεί που πρέπει να εστιάσουμε 

είναι ότι ο βρόχος while επαναλαμβάνεται Ο(n) φορές.

 Κάθε φορά που εκτελείται το Pop(S)   αφαιρεί μόνο ένα σημείο, έτσι ο μέγιστος αριθμός των 

βημάτων πίσω, δεν μπορεί να υπερβεί το n, αφού n είναι όλα τα σημεία.

Μαζί με τα επόμενα n βήματα , ο βρόχος επαναλαμβάνεται το πολύ σε  n+n=2n χρόνους.

 Έτσι ο αλγόριθμος τρέχει σε γραμμικό χρόνο μετά από το βήμα της ταξινόμησης , το οποίο 

παίρνει χρόνο (n log n)Ο . Θα δούμε παρακάτω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να 

αναμένουμε οπότε  η χρονική πολυπλοκότητά του είναι  "worst-case optimal."  (O'Rourke, 

1988)

6.2.1 Αλγόριθμος: Graham Scan, Εκδοχή Α

Βρες εσωτερικό σημείο χ ; Ονόμασε το 0p

Ταξινόμησε όλα τα άλλα σημεία κατά γωνία γύρω από το χ; ονόμασε τα 1 n 1p ,...,p −

στοίβα 2 1 t t 1S (p ,p ) (p ,p )−= = ; t indexes tοp.

i 3←

Ενώ i n<  κάνε

          Αν ip είναι αριστερά του t 1 t(p ,p )−

          τότε iPush(p ,S) και θέσε i i 1← +

          Αλλιώς Pop(S)
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6.2.2 Λεπτομέρειες: Οριακές συνθήκες

Έχουμε  αγνοήσει  πολλές  λεπτομέρειες  μέχρι  τώρα.  Αυτές  βέβαια  θα  αναλυθούν  και  θα 

διορθωθούν  σε  δύο  στάδια.  Κατ'  αρχάς  σε  αυτό  το  τμήμα  θα  εξετάσουμε   διάφορες 

συνοριακές  συνθήκες  και  κατά  δεύτερον  στις  επόμενες  παραγράφους  θα  εξετάσουμε  τα 

ζητήματα εφαρμογής του αλγόριθμου.

6.2.3 Αρχή και τέλος του βρόγχου

Ακόμη  και  ένας  απλός  βρόχος  μπορεί  να  είναι  δύσκολο  να  αρχίσει  και  να  σταματήσει 

κατάλληλα: Ο αλγόριθμος που μέχρι τώρα παρουσιάσαμε μπορεί  να έχει πρόβλημα σε κάθε 

τερματισμό που κάνει.

Αναφέραμε ήδη τις δυσκολίες που θα προέκυπταν εάν το a, το κατώτατο σημείο της στοίβας, 

δεν ήταν στο περίβλημα. Τότε θα καταλήγαμε σε ένα σημείο, που φαίνεται στο παρακάτω 

Σχήμα 6.23

σχήμα, το οποίο μας δίνει ένα πολύγωνο που δεν είναι κυρτό. 

Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα εμφανίζονται επίσης όταν το β, το δεύτερο σημείο που ωθείται 

στην στοίβα, δεν είναι στο περίβλημα. Ας  υποθέσουμε ότι τα σημεία (a,b,c) είναι μια δεξιά 

στροφή, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 6.24

Έτσι ενώ η στοίβα αρχικά θα είχε τα σημεία a και b, όταν θα εξέταζε την γωνία  abc η οποία 

κάνει δεξιά στροφή το b θα έβγαινε από την στοίβα, η οποία θα μειωνόταν  σε S = (a). Αλλά 

τουλάχιστον  δύο  σημεία  απαιτούνται  για  να  καθορίσουν  εάν  ένα  τρίτο  διαμορφώνει  μια 

αριστερή στροφή με την  κορυφή της στοίβας.  Σαφώς και  το ξεκίνημα και  η  παύση των 

προβλημάτων αποφεύγονται εάν και το  a και το  b ανήκουν στο πολύγωνο. Το πώς αυτό 

μπορεί να διευθετηθεί παρουσιάζεται στην επόμενη υποενότητα (O'Rourke, 1988). 

6.2.4 Ταξινομώντας την αφετηρία

Υποθέσαμε ότι το σημείο x, γύρω από το οποίο όλα τα άλλα ταξινομούνται, είναι εσωτερικό 

(ανήκει) στο πολύγωνο. Ο Graham παρείχε έναν προσεκτικό γραμμικό αλγόριθμο για ένα 

τέτοιο εσωτερικό σημείο.

Εντούτοις, όχι μόνο ο υπολογισμός αυτός είναι περιττός, αλλά μπορεί να οδηγήσει και στην 

χρήση αριθμών κινητής υποδιαστολής  ακόμα και όταν οι συντεταγμένες εισαγωγής είναι 

όλοι οι ακέραιοι αριθμοί. Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε όλους αυτούς τους υπολογισμούς 

κινητής υποδιαστολής  για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα αφού έχουμε εισάγει εξ αρχής 

ακεραίους αριθμούς .

Μια απλοποίηση είναι  να ταξινομήσει ως προς  ένα σημείο του συνόλου, και συγκεκριμένα, 

ως  προς  ένα  σημείο  που  ανήκει  στο  περίβλημα.  Θα  χρησιμοποιήσουμε  το  χαμηλότερο 

σημείο, το οποίο είναι σαφώς σημείο του περιβλήματος
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Σχήμα 6.25

Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  αρκετά  με  την  ίδια  μικρότερη  συντεταγμένη  у,  θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτό που είναι πιο δεξιά από τα χαμηλότερα σημεία. Αυτό είναι το σημείο 

h (2,-2) στο σχήμα 6.25. Τώρα η νέα ταξινόμηση εμφανίζεται στο σχήμα 6.26. 

Σχήμα 6.26

Σημειώνουμε ότι όλα τα σημεία στο σχήμα έχουν αντικατασταθεί με  αριθμούς και έτσι θα 

καταχωρηθούν στην εφαρμογή. 

Θα καλέσουμε τα σημεία 0 1 n 1p ,p ,...,p −  , με 0p  το αρχικό σημείο ταξινόμησης και το n 1p −  το 

τελευταίο σημείο που βρίσκουμε με το τέλος της αριστερόστροφης ταξινόμησης. 
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Τώρα  είμαστε  έτοιμοι  να  λύσουμε  τα  προβλήματα  εκκίνησης   και  λήξης  για  τα  οποία 

μιλούσαμε προηγουμένως.

Εάν ταξινομήσουμε τα σημεία κατά γωνία αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού 

από τον οριζόντια άξονα ως προς  po, τότε  το p1 πρέπει να ανήκει στο περίβλημα, δεδομένου 

ότι δημιουργεί ακραία γωνία με το po. Εντούτοις, μπορεί να μην είναι ένα ακραίο σημείο, ένα 

ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε παρακάτω.

Εάν  αρχικοποιήσουμε   την  στοίβα  στο 0 1S (p ,p )= ,  τότε  η  στοίβα  θα  περιέχει  πάντα 

τουλάχιστον  δύο  σημεία,  αποφεύγοντας  τις  δυσκολίες  εκκίνησης  στις  οποίες  κάναμε 

αναφορά προηγουμένως. 

6.2.5 Συνευθειακότητες

Η τελική συνοριακή συνθήκη που θεωρούμε  είναι  η περίπτωση ότι  τρία ή περισσότερα 

σημεία μπορεί να είναι συνευθειακά, μια κατάσταση που μέχρι τώρα, βολικά θα λέγαμε, δεν 

εμφανίστηκε. Αυτό το ζήτημα έχει επιπτώσεις σε διάφορες πτυχές του αλγορίθμου. Πρώτα 

εστιάζουμε στο να καθορίσουμε τι επακριβώς ψάχνουμε σαν έξοδο. 

6.2.6 Συνευθειακά σημεία στο περίβλημα

Εδώ επικεντρώνουμε στην πιο χρήσιμη έξοδο του αλγόριθμου που είναι η εξής:

Μόνο οι ακραίες κορυφές, θέλουμε να είναι διατεταγμένες  γύρω από το περίβλημα. Κατά 

συνέπεια εάν η εισαγωγή αποτελείται από  σημεία  από τις γωνίες ενός τετραγώνου, μαζί με 

τα σημεία που βρίσκονται μέσα σε αυτό το όριό, η έξοδος θα  πρέπει να αποτελείται  ακριβώς 

από τις τέσσερις γωνίες του τετραγώνου. 

Η αποφυγή μη ακραίων σημείων του περιβλήματος επιτυγχάνεται εύκολα απαιτώντας μια 

ακριβή αριστερή στροφή i t 1 t(p ,p ,p )−  για να ωθήσει το ip  επάνω στην στοίβα, όπου το  tp , 

και t 1p −  είναι τα δύο κορυφαία σημεία στην στοίβα. Κατόπιν εάν το tp , είναι συνευθειακό με 

t 1p −  και ip , θα διαγραφεί. 
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Σχήμα 6.27

6.2.7 Ταξινόμηση συνευθειακών σημείων

Η συνευθειακότητα τοποθετεί και ένα άλλο θέμα: 

Πως θα σπάσουμε τους δεσμούς στην κατά γωνία ταξινόμηση αν και τα 2 σημεία  a και  b 

σχηματίζουν την ίδια γωνία με το 0p ; Μια πρώτη σκέψη είναι να υποθέσουμε ότι αυτό δεν 

μας  ενδιαφέρει  και  τόσο  πολύ,  αλλά  η  κατάσταση  είναι  λίγο  πιο  λεπτή  .  Υπάρχουν 

τουλάχιστον δυο επιλογές.

Πρώτον  χρησιμοποιούμε  έναν  σταθερό  και  απαράλλαχτο  κανόνα  ταξινόμησης.  Και  μετά 

διασφαλίζουμε ότι η αρχή, το τέλος και η συνευθειακότητα χειρίζονται σωστά.

Ένας λογικός κανόνας είναι ο εξής :

Αν οι γωνία(a)=γωνία(b) τότε όρισε ότι a<b αν 0 0a p b p− < −

Τα πλησιέστερα σημεία διαγράφονται πριν αρχίσει η διαδικασία της ταξινόμησης.

6.2.8 Ταυτιζόμενα σημεία (Coincident Points)

Συχνά ενώ ο κώδικας δουλεύει για διακεκριμένα σημεία, καταρρέει για σύνολα τα οποία 

μπορεί να περιέχουν πολλαπλά αντίγραφα του ιδίου σημείου. Θα δούμε ότι αυτό το θέμα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ειδική περίπτωση συνευθειακότητας και τα αντίγραφα  των 

σημείων θα διαγράφονται αφήνοντας μόνο ένα από αυτά.
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6.3 Ψευδοκώδικας, Έκδοση В 

Πριν  συνεχίζουμε  με  τις  λεπτομέρειες  της  εκτέλεσης,  συνοψίζουμε  την  προηγούμενη 

συζήτηση  με  τον  ψευδοκώδικα  στον  αλγόριθμο  6.3.1  που  ενσωματώνει  τις  αλλαγές 

(O'Rourke, 1988)

6.3.1 Αλγόριθμος Graham Scan, Έκδοση 2

1. Βρες το πιο δεξί χαμηλό σημείο. Ονόμασε το 0p .

2. Ταξινόμησε όλα τα υπόλοιπα σημεία κατά αριστερή γωνία γύρω από το 0p  .

3. Σε περίπτωση δεσμού,  διέγραψε  το  πλησιέστερο στο  0p  σημείο,  ή  αν υπάρχουν 

πολλά αντίγραφα του ιδίου σημείου διέγραψε τα όλα εκτός από ένα.

4. Στοίβα 1 0 t t 1S (p ,p ) (p ,p )−= = ; t indexes top.

5. i=2

6. Ενώ i<n κάνε

7. Αν ip είναι αυστηρά αριστερά του t 1 tp p−

i. τότε iPush(p ,S)  και θέσε i i 1← +

ii. Αλλιώς Pop(S)

Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα τις λεπτομέρειες τερματισμού των  βρόχων. Είναι η συνθήκη 

i n< σωστή, ακόμα και όταν υπάρχουν συνευθειακότητες ;

Ή θα έπρεπε να είναι i n≤ , ή i n 1< − ; 

Σημείωση  στον  ψευδοκώδικα  ότι  από  την  στιγμή  που  εισάγεται  ο  βρόγχος  while ,  τα 

συνευθειακα σημεία έχουν αφαιρεθεί.

Έτσι μόλις ωθηθεί το n 1p −  σημείο στην στοίβα, βεβαιωνόμαστε για τη λήξη. Κατά συνέπεια 

η συνθήκη τερματισμού του βρόγχου  είναι πράγματι i n<  .
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6.4 Κώδικας

Private Sub UserForm_Initialize()
    cd1.CancelError = True
    On Error GoTo 1
    cd1.ShowOpen
    fname = cd1.FileName
    Unload Me
    readfile
    klisi
    common
    shortall
    check
1:
    End
End Sub

"UserForm1"

Public Sub azim(dx, dy, ao)
    pi = 4 * Atn(1): rr = 180 / pi
    If dy = 0 Then GoTo 1550
    If dx = 0 Then GoTo 1560
    ao = Atn(Abs(dx) / Abs(dy)) * rr
    If dx > 0 And dy < 0 Then ao = 180 - ao
    If dx < 0 And dy < 0 Then ao = 180 + ao
    If dx < 0 And dy > 0 Then ao = 360 - ao
    Exit Sub
1550:
    If dx > 0 Then ao = 90
    If dx < 0 Then ao = 270
    Exit Sub
1560:
    If dy > 0 Then ao = 0
    If dy < 0 Then ao = 180
End Sub

"Azimouthio"

Sub check()
    Dim pl As AcadLWPolyline
    ReDim xxx(0 To n + 1) As Double
    ReDim yyy(0 To n + 1) As Double
    ReDim dd(1 To n) As Double
    xxx(0) = xx(0): yyy(0) = yy(0)

1 1 6



    xxx(1) = xx(1): yyy(1) = yy(1)
    k = 1
    dd(1) = 1
    For i = 2 To n - 2
        l = i + 1
1:
        dx1 = xx(i) - xxx(k): dx2 = xx(l) - xx(i)
        dy1 = yy(i) - yyy(k): dy2 = yy(l) - yy(i)
        If dy2 * dx1 >= dy1 * dx2 Then
            dx1 = xx(l) - xx(i): dx2 = xx(l + 1) - xx(l)
            dy1 = yy(l) - yy(i): dy2 = yy(l + 1) - yy(l)
            If dy2 * dx1 >= dy1 * dx2 Then
                '************************
                k = k + 1
                xxx(k) = xx(i): yyy(k) = yy(i)
                If k = 1 Then GoTo 10
                p = 1
                ReDim cor(0 To (k + 1) * 2 - 1) As Double
                cor(0) = xxx(0)
                cor(1) = yyy(0)
                cor(2) = xxx(1)
                cor(3) = yyy(1)
                For j = 4 To (k + 1) * 2 - 1 Step 2
                    p = p + 1
                    cor(j) = xxx(p): cor(j + 1) = yyy(p)
                Next j
                Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(cor)
                ThisDrawing.Regen acActiveViewport
                a = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "")
                pl.Delete
                '*************************
10:
                dd(k) = i
                GoTo 2
            Else
                m = m + 1: l = l + 1
                GoTo 1
            End If
        Else
            i = dd(k): k = k - 1
            GoTo 1
        End If
2:
        i = l - 1:  m = 0
101:
    Next i
    nn = k + 3: k = 2
    ReDim cor(0 To nn * 2 - 1) As Double
    cor(0) = xxx(0): cor(1) = yyy(0)
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    cor(2) = xxx(1): cor(3) = yyy(1)
    For i = 4 To nn * 2 - 5 Step 2
        cor(i) = xxx(k)
        cor(i + 1) = yyy(k)
        k = k + 1
    Next i
    cor(nn * 2 - 4) = xx(n - 1): cor(nn * 2 - 3) = yy(n - 1)
    cor(nn * 2 - 2) = xxx(0): cor(nn * 2 - 1) = yyy(0)
    Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(cor)
    '****************************************
End Sub

"check_"

Sub common()
ReDim pp(n, n) As Double
ReDim ppn(n) As Integer
ReDim s(n, n) As Double
ReDim exo(n) As Integer

For i = 1 To n - 2
    For j = i + 1 To n - 1
        If az(i) = az(j) Then
            k = k + 1
            pp(i, k) = j
            ppn(i) = k
3:
        End If
    Next j
    k = 0
1:
Next i
For i = 1 To n - 1
    If ppn(i) = 0 Then GoTo 2
    ss = Sqr((x(i + 1) - xx(0)) ^ 2 + (y(i + 1) - yy(0)) ^ 2)
    For j = 1 To ppn(i)
        For l = 1 To k
            If exo(l) = pp(i, j) Then GoTo 2
        Next l
        s(i, j) = Sqr((x(pp(i, j) + 1) - xx(0)) ^ 2 + (y(pp(i, j) + 1) - yy(0)) ^ 2)
        If s(i, j) >= ss Then
            k = k + 1
            exo(k) = i '+ 1
            ss = s(i, j)
            GoTo 2
        Else
            k = k + 1
            exo(k) = pp(i, j)
        End If
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    Next j
2:
Next i
exon = k
End Sub

"Common_lines"

Sub frmshow()
UserForm1.Show
End Sub

"frm_show"

Sub klisi()
    mmin = 999999999
    For i = 1 To n
        If y(i) < mmin Then
            mmin = y(i)
            el = i
        End If
    Next i
    ReDim d(1 To n) As Integer
    For i = 1 To n
        If y(i) = mmin Then
            k = k + 1
            d(k) = i
        End If
    Next i
    mmax = -999999999
    For i = 1 To k
        If x(d(i)) > mmax Then
            mmax = x(d(i))
            el = d(i)
        End If
    Next i
    ReDim xx(0 To n + 1) As Double
    ReDim yy(0 To n + 1) As Double
    xx(0) = x(el)
    yy(0) = y(el)
    ReDim kl(1 To n - 1) As Double
    ReDim az(1 To n - 1) As Double
    k = 0
    For i = 1 To n
        If i = el Then GoTo 2
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        k = k + 1
        dx = x(i) - xx(0)
        dy = y(i) - yy(0)
        azim dx, dy, ao
        az(k) = ao
        If az(k) <= 90 Then az(k) = 90 - az(k)
        If az(k) > 90 Then az(k) = 90 + 360 - az(k)
2:
    Next i

End Sub

"klisi"

Public fname As String
Public x() As Double
Public y() As Double
Public n As Integer
Public kl() As Double
Public xx() As Double
Public yy() As Double
Public az() As Double
Public xxx() As Double
Public yyy() As Double
Public dd() As Double
Public d() As Integer
Public el As Integer
Public pp() As Double
Public ppn() As Integer
Public s() As Double
Public exo() As Integer
Public exon As Integer

"Public_dim"

Sub readfile()
    Open fname For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            k = k + 1
        Loop
    Close #1
    n = k
    k = 0
    ReDim x(1 To n) As Double
    ReDim y(1 To n) As Double
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    Open fname For Input As #1
        Input #1, a, aa, aaa, aaaa
        x(1) = aa
        y(1) = aaa
        k = 1
        For i = 2 To n
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            For j = 1 To i - 1
                If y(j) = aa Then
                    If x(j) = a Then GoTo 1
                End If
            Next j
            k = k + 1
            x(k) = aa
            y(k) = aaa
1:
        Next i
    Close #1
    n = k
End Sub

"read_file"

Sub shortall()
Dim dik() As Double
ReDim dik(1 To n - 1) As Double
    For i = 1 To n - 1
        k = 1
        For l = 1 To exon
            If exo(l) = i Then GoTo 2
        Next l
        For j = 1 To n - 1
            For l = 1 To exon
                If exo(l) = j Then GoTo 3
            Next l
            If az(i) > az(j) Then
                k = k + 1
                dik(i) = k
            End If
            If dik(i) = 0 Then dik(i) = 1
3:
        Next j
2:
    Next i
    
    k = 0
    

1 2 1



    For i = 1 To n - 1
        If i < el Then
            m = i
        Else
            m = i + 1
        End If
        If dik(i) = 0 Then GoTo 4
        k = k + 1
        xx(dik(i)) = x(m)
        yy(dik(i)) = y(m)
4:
    Next i
    n = k + 1
    xx(n) = xx(0)
    yy(n) = yy(0)
    
End Sub

"Short_all"

6.5 Χρονική πολυπλοκότητα

Αλγόριθμος Graham Scan, έκδοση 2

1. Βρες το πιο δεξί χαμηλό σημείο. Ονόμασε το 0p .

2. Ταξινόμησε όλα τα υπόλοιπα σημεία κατά αριστερή γωνία γύρω από το 0p  .

Σε  περίπτωση δεσμού,  διέγραψε  το  πλησιέστερο στο  0p  σημείο,  ή  αν υπάρχουν 

πολλά αντίγραφα του ιδίου σημείου διέγραψε τα όλα εκτός από ένα.

3. Στοίβα 1 0 t t 1S (p ,p ) (p ,p )−= = ; t indexes top.

4. i=2

Ενώ i<n κάνε

Αν ip είναι αυστηρά αριστερά του t 1 tp p−

τότε iPush(p ,S)  και θέσε i i 1← +

Αλλιώς Pop(S)

5. Επέστρεψε S

Η γραμμή 1 απαιτεί  χρόνο  O(n)  για  να βρει  το σημείο  0p .  Η γραμμή 2 απαιτεί  χρόνο 

O(n log n) ώστε να γίνει η γωνιακή ταξινόμηση. Η γραμμή 3 απαιτεί χρόνο σταθερό O(1) , 

ενώ η γραμμή 4 ολοκληρώνεται στην χειρότερη περίπτωση σε χρόνο O(n) .
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Τελικά ο χρόνος χειρότερης περίπτωσης για τον αλγόριθμο του Graham είναι :

T(n)  =  O(n) + O(n log n) + O(1) + O(n) =  O(n log n)     
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7. Αλγόριθμος Quickhull
Ο αλγόριθμος  Quickhull προτάθηκε από αρκετούς ανεξάρτητους ερευνητές  στα τέλη της 

δεκαετίας του '70, αλλά πρωτοπαρουσιάστηκε από τους Eddy (Eddy, 1977) & Bykat, (Bykat, 

1978). 

Η βασική ιδέα είναι όσο απλή  ακούγεται: 

Για  τα  περισσότερα  σύνολα  σημείων  είναι  εύκολο  να  απορρίψουμε  όσα  σημεία  είναι 

εσωτερικά στο εκάστοτε περίβλημα και  μετέπειτα να επικεντρωθούμε σε αυτά που είναι 

κοντά στο συνοριακό περίβλημα.

Το πρώτο βήμα του QuickHull αλγόριθμου  (O'Rourke, 1988)είναι να βρει δυο διαφορετικά 

ακραία  σημεία.  Θα  χρησιμοποιήσουμε  το  σημείο  με  την  μεγαλύτερη  τετμημενη  x  και 

μικρότερη τεταγμένη y καθώς και το σημείο με την μικρότερη τετμημενη x και μεγαλύτερη 

τεταγμένη y, τα οποία είναι εγγυημένα ακραία και διαφορετικά μεταξύ τους. 

Ολόκληρο  το  περίβλημα  αποτελείται  από  το  άνωθεν  του  ευθυγράμμου  τμήματος   xy 

περίβλημα και από το αντίστοιχο εκατέρωθεν. Ο αλγόριθμος quickhull τα βρίσκει αυτά μέσω 

μιας διαδικασίας η οποία ξεκινάει με τα ακραία σημεία x,y, βρίσκει το σημείο a το οποίο έχει 

την μεγαλύτερη απόσταση από το ευθύγραμμο τμήμα  x,y και είναι αυστηρά αριστερά του, 

απορρίπτοντας  όλα  τα  σημεία  τα  οποία  είναι  μέσα  στο  τρίγωνο  x,y,a και  λειτουργεί 

επαναληπτικά στα ευθύγραμμα τμήματα  x,a και a,y και y,x

Ο ψευδοκώδικας δίνεται παρακάτω και επιστρέφει μια λίστα από σημεία και χρησιμοποιεί το 

+ για να απεικονίσει την άθροιση των λιστών. Το τελικό περίβλημα είναι (x)+quickhull(x,y,

1S )+(y)+quickhull (y,x, 2S ) όπου τα 1S  και 2S είναι τα σημεία τα οποία είναι αυστηρά πάνω 

και κάτω από την ευθεία που ορίζουν τα χ,ψ αντίστοιχα. 

7.1 Ψευδοκώδικας 

Algorithm: QuickHull 

function QuickHull (a, b, S) 

if S = 0 then return () 

else 

1 2 4



с <— index of point with max distance from ab. 

A <— points strictly right of (a, c)

В <-- points strictly right of (c,b)

return QuickHull{a, с A) + (c) + QuickHull(c.b. B) 

Τα διαδοχικά τρίγωνα που δημιουργούνται από τις επαναληπτικές κλήσεις του αλγορίθμου 

φαίνονται καθαρά στο παράδειγμα που ακολουθεί και επεξηγεί αναλυτικά πως λειτουργεί ο 

αλγόριθμος από την εισαγωγή των σημείων μέχρι και την τελική έξοδο που δεν είναι άλλη 

από την λίστα με τα σημεία που αποτελούν το κυρτό περίβλημα.
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7.2 Ανάλυση
Υποθέτουμε ότι μας δίνεται ένα σύνολο 41 σημείων στο επίπεδο ως είσοδος. Τα σημεία αυτά 

είναι τα εξής:

α/α Σημεία
Τετμημένη x Τεταγμένη y Τεταρτημόρια

1 1 1
2 1 2
3 1 3
4 2 1
5 2 2
6 2 3
7 2 4
8 3 1
9 3 3
10 3 5
11 5 3

1ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

12 -1 1
13 -2 1
14 -2 3
15 -2 6
16 -3 1
17 -3 2
18 -5 1
19 -5 3
20 -7 3
21 -8 6

2ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

22 -1 -2
23 -1 -5
24 -2 -3
25 -2 -4
26 -3 -1
27 -3 -2
28 -3 -3
29 -4 -3
30 -5 -2

3ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

31 1 -1
32 1 -2
33 1 -3
34 1 -4
35 1 -6
36 2 -1
37 2 -2
38 2 -3
39 3 -1
40 3 -2
41 4 -1

4ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο
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Πίνακας 7.1

Ακολουθεί η διάταξη των σημείων στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων: 

Σχήμα 7.1

Επιλέγουμε το σημείο με την μικρότερη τετμημενη  x και μεγαλύτερη τεταγμένη  y και το 

ονομάζουμε Α, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 7.2

Συνεχίζουμε επιλέγοντας το σημείο με την μεγαλύτερη τετμημενη x και την μικρότερη 

τεταγμένη y και το ονομάζουμε Β. 
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Σχήμα 7.3

Φέρουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.

Σχήμα 7.4

Παρατηρούμε  ότι  ο  φορέας  του  ευθυγράμμου  τμήματος  ΑΒ χωρίζει  το  επίπεδο  σε  δυο 

ημιεπίπεδα, το εξ αριστερών του ΑΒ και του εκ των δεξιών του ΑΒ.

Σχήμα 7.5
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Σε  αυτή  τη  φάση  βρίσκουμε  το  σημείο  που  απέχει  την  μεγαλύτερη  απόσταση  από  το 

ευθύγραμμο  τμήμα  ΒΑ  και  βρίσκεται  εξ  αριστερών.  Στο  επόμενο  σχήμα  φαίνονται  οι 

αποστάσεις μερικών από τα σημεία, από το ευθύγραμμο τμήμα ΒΑ. Ο αλγόριθμος εξετάζει 

όλα τα σημεία  όμως και βρίσκει αυτό το οποίο απέχει την μεγαλύτερη απόσταση :

Ονομάζουμε αυτό το σημείο Γ. Δημιουργούμε το τρίγωνο 
Α Β Γ
V . 

Σχήμα 7.6

Στην παρούσα φάση  πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα σημεία τα οποία βρίσκονται εντός του 

Α Β Γ
V , απορρίπτονται. Απ δω και πέρα μας ενδιαφέρουν μόνο τα σημεία τα οποία είναι εκτός 

του 
Α Β Γ
V . Από δω και πέρα ο αλγόριθμος συνεχίζει ως εξής :

Αφού έχει δημιουργηθεί το τρίγωνο, αρχίζουμε από το πρώτο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και 

εξετάζουμε με παρόμοιο επαναληπτικό τρόπο ποια σημεία κείτονται αριστερά του φορέα του. 

Αν βρει δυο ή περισσότερα σημεία να απέχουν την ίδια μέγιστη απόσταση από αυτό τότε 

επιλέγει το πρώτο που θα βρει, αγνοώντας τα υπόλοιπα ισαπέχοντα. 
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Σχήμα 7.7

Αφού βρήκε το επόμενο σημείο που είναι το Δ, τότε σχηματίζει το τρίγωνο 
Α ∆ Β
V

Σχήμα 7.8

δηλαδή ενώνει τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ από όπου άρχισε με το σημείο που 

βρήκε, απορρίπτοντας παράλληλα το εσωτερικό σημείο του τρίγωνου Α ∆ Β
V
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Ήμασταν στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και το επόμενο ευθύγραμμο τμήμα είναι το ΒΓ (Αφού 

το αρχικό μας τρίγωνο είναι το ΑΒΓ). εξετάζει και πάλι ποια σημεία είναι αριστερά του ΒΓ 

και απέχουν την μεγαλύτερη απόσταση. Εδώ βρίσκει το Ε. 

Σχήμα 7.9
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Ενώνοντας  το  Ε  με  το  ΒΓ  δημιουργείται  το  
Β Ε Γ
V .  Απορρίπτεται  το  ένα  και  μοναδικό 

εσωτερικό  σημείο  του  τρίγωνου  όπως  φαίνεται  καθαρά  στο  σχήμα  που  ακολουθεί. 

Σχήμα 7.10

Μετά πηγαίνει στο ευθύγραμμο τμήμα ΓΑ και που είναι και το τελευταίο του τρίγωνου ΑΒΓ 

και ψάχνει πάλι με επαναληπτικό τρόπο το σημείο το οποίο απέχει την μεγαλύτερη απόσταση 

από το ΓΑ και είναι εξ αριστερών του. Εδώ βρίσκει το Ζ.
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Σχήμα 7.11

Παρόμοια με πριν δημιουργείται το ∆
Γ Ζ Α , απορρίπτοντας και πάλι όλα τα εσωτερικά σημεία 

του τρίγωνου

Σχήμα 7.12

Έπειτα ο αλγόριθμος πάει και πάλι στο σημείο Α και το σημείο που βρήκε από πριν σαν 

ακραίο σημείο δηλαδή το Δ και εξετάζει το ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ και ψάχνει να βρει αν 
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υπάρχουν σημεία που να απέχουν μέγιστη απόσταση από αυτό και ταυτόχρονα βρίσκονται 

στα αριστερά του. Εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο όπως φαίνεται καθαρά 

στο επόμενο σχήμα:

Σχήμα 7.13

Το επόμενο ευθύγραμμο τμήμα που θα εξετάσει είναι το ΔΒ και τα σημεία αριστερά του. 

Εδώ βρίσκει ένα σημείο το οποίο αφού τυγχάνει να είναι μοναδικό είναι και το ζητούμενο. 

Το ονομάζει Η. 
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Σχήμα 7.14

Δημιουργείται  έτσι  το  τρίγωνο  ∆
∆ Η Β  .  Εδώ  Παρατηρούμε  ότι  δεν  υπάρχουν  εσωτερικά 

σημεία στο τρίγωνο

Σχήμα 7.15

Τα επόμενα στην σειρά ευθύγραμμα τμήματα είναι τα ΒΕ και ΕΓ τα οποία παρατηρούμε ότι 

δεν έχουν κανένα σημείο στα αριστερά τους. 
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Σχήμα 7.16
Από  την  στιγμή  που  δεν  βρήκε  κανένα  τέτοιο  σημείο  στα  προηγούμενα  τμήματα,  τότε 

πηγαίνει στο επόμενο τμήμα που σχηματίζεται από ακραία σημεία και δεν είναι άλλο από το 

ΓΖ που όπως βλέπουμε είναι το επόμενο στην σειρά. Εδώ βρίσκει πάλι δυο σημεία τα οποία 

απέχουν την ίδια μέγιστη απόσταση από το ΓΖ οπότε επιλέγει το πρώτο εξ αυτών και το 

ονομάζει Θ, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Σχήμα 7.17

Δημιουργείται το τρίγωνο ΓΘΖ.
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Σχήμα 7.18

Το επόμενο ευθύγραμμο τμήμα που εξετάζει είναι ΖΑ και βρίσκει ένα μοναδικό σημείο να 

κείται στα αριστερά του, άρα είναι αυτό το οποίο απέχει και την μεγαλύτερη απόσταση. Το 

ονομάζει Ι.

Σχήμα 7.19

Δημιουργεί το τρίγωνο ΖΙΑ.

Σχήμα 7.20
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Τώρα ο αλγόριθμος συνεχίζει και πηγαίνει στα επόμενα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία έχουν 

σχηματιστεί από τα ακραία σημεία που βρήκε με τις προηγούμενες διαδικασίες. έτσι πάει στα 

ΑΔ, ΔΗ, ΗΒ, ΒΕ, ΕΓ και ΓΘ χωρίς να βρει κανένα σημείο αριστερά εξ αυτών. 

Σχήμα 7.21

Στο επόμενο όμως ευθύγραμμο τμήμα ΘΖ, βρίσκει ένα σημείο το οποίο Αφού είναι μοναδικό 

πλήρη την προϋπόθεση της μέγιστης απόστασης και το ονομάζει  Κ.

Σχήμα 7.22
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Σχήμα 7.23

Δημιουργεί  το τρίγωνο ΘΚΖ. Τα επόμενα ευθύγραμμα τμήματα που εξετάζει  στην σειρά 

είναι τα εξής:

ZI, IA, AΔ, ΔH, HB, BE, EΓ, ΓΘ, ΘK, KZ και τέλος πάλι το ZI το οποίο κλείνει τον κύκλο 

των προς εξέταση ευθύγραμμων τμημάτων που δημιουργήθηκαν από τα ακραία σημεία που 

βρήκε άρα είναι και η συνθήκη τερματισμού του αλγόριθμου.

Σχήμα 7.24
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Έτσι  τελικά  καταλήγει  στην  παρακάτω  λίστα   σημείων  που  αποτελούν  την  έξοδο  του 

αλγόριθμου Quickhull και είναι οι κορυφές του ζητούμενου κυρτού πολυγώνου:

α/α Σημεία
Τετμημένη x Τεταγμένη y Τεταρτημόρια

1 1 1
2 1 2
3 1 3
4 2 1
5 2 2
6 2 3
7 2 4
8 3 1
9 3 3
10 3 5
11 5 3

1ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

12 -1 1
13 -2 1
14 -2 3
15 -2 6
16 -3 1
17 -3 2
18 -5 1
19 -5 3
20 -7 3
21 -8 6

2ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

1 4 1



22 -1 -2
23 -1 -5
24 -2 -3
25 -2 -4
26 -3 -1
27 -3 -2
28 -3 -3
29 -4 -3
30 -5 -2

3ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

31 1 -1
32 1 -2
33 1 -3
34 1 -4
35 1 -6
36 2 -1
37 2 -2
38 2 -3
39 3 -1
40 3 -2
41 4 -1

4ο
 Τ

ετ
αρ

τη
μό

ρι
ο

Πίνακας 7.2

7.3 Κώδικας

Private Sub UserForm_Initialize()
'On Error GoTo 1
cd1.CancelError = True
cd1.ShowOpen
fname = cd1.FileName
readfile
minmax
checkk
cd1.ShowSave
fname = cd1.FileName
writefile
1:
End
End Sub

"UserForm1"

Sub checkk()
    ReDim solx(num, 3) As Double
    ReDim soly(num, 3) As Double
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    Dim pl As AcadLWPolyline
    Dim pnt(0 To 5) As Double
    '1
    solx(1, 2) = x(dikmin)
    soly(1, 2) = y(dikmin)
    solx(1, 3) = x(dikmax)
    soly(1, 3) = y(dikmax)
    x1 = x(dikmin): y1 = y(dikmin)
    x2 = x(dikmax): y2 = y(dikmax)
    dist x1, y1, x2, y2
    solx(1, 1) = x(diksmin)
    soly(1, 1) = y(diksmin)
    If num = 3 Then GoTo 4
    '2
    solx(2, 2) = x(dikmax)
    soly(2, 2) = y(dikmax)
    solx(2, 3) = x(dikmin)
    soly(2, 3) = y(dikmin)
    x1 = x(dikmax): y1 = y(dikmax)
    x2 = x(dikmin): y2 = y(dikmin)
    dist x1, y1, x2, y2
    solx(2, 1) = x(diksmin)
    soly(2, 1) = y(diksmin)
    p = 2
    ReDim pin(num, 2)
    For i = 3 To num
        pp = pp + 1
        solx(i, 2) = solx(i - 1, 3)
        soly(i, 2) = soly(i - 1, 3)
        solx(i, 3) = solx(i - p, pp)
        soly(i, 3) = soly(i - p, pp)
        x1 = solx(i, 2): y1 = soly(i, 2)
        x2 = solx(i, 3): y2 = soly(i, 3)
        pin(i, 1) = p
        pin(i, 2) = pp
        mm = 0
        If solx(i, 3) = 0 Then
        For j = 1 To 9999999
            If solx(i, 3) = 0 Then
                m = m + pin(i - m, 1)
                solx(i, 3) = solx(i - m, pin(i - mm, 2))
                soly(i, 3) = soly(i - m, pin(i - mm, 2))
                mm = m
                x2 = solx(i, 3): y2 = soly(i, 3)

            Else
                If pp = 2 Then p = p - 1
                pp = pp - 1
                GoTo 1

1 4 3



            End If
        Next j
        End If
1:
        m = 0
        dist x1, y1, x2, y2
        If s(diksmin) >= 0 Then
            solx(i, 1) = 0
            soly(i, 1) = 0
            GoTo 2
        End If
        solx(i, 1) = x(diksmin)
        soly(i, 1) = y(diksmin)
2:
        If pp = 2 Then
            pp = 0
            p = p + 1
        End If
        
        If solx(i, 1) = 0 And soly(i, 1) = 0 Then
            l = l + 1
            If solx(i, 2) = solx(i - l, 2) And soly(i, 2) = soly(i - l, 2) Then
                If solx(i, 3) = solx(i - l, 3) And soly(i, 3) = soly(i - l, 3) Then GoTo 3
            End If
        Else
            l = 0
        End If
3:
    Next i
4:
End Sub

"Check_"

Sub dist(x1, y1, x2, y2)
    smin = 9999999999#
    ReDim s(num) As Double
    For i = 1 To num
        s(i) = ((x2 - x1) * (y1 - y(i)) - (x1 - x(i)) * (y2 - y1)) / Sqr((x2 - x1) ^ 2 + (y2 - 
y1) ^ 2)
        If s(i) < smin Then
            smin = s(i)
            diksmin = i
        End If
    Next i

End Sub
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"Dist_"

Sub frmshow()
UserForm1.Show
End Sub

"frm_show"

Sub minmax()
    minn = 9999999999#
    maxx = -9999999999#
    
    For i = 1 To num
        If x(i) >= maxx Then
            If x(i) = maxx Then
                If y(i) < y(dikmax) Then
                    GoTo 1
                Else
                    maxx = x(i)
                    dikmax = i
                End If
            Else
                maxx = x(i)
                dikmax = i
1:
            End If
        End If
        
        If x(i) <= minn Then
            If x(i) = minn Then
                If y(i) > y(dikmin) Then
                    GoTo 2
                Else
                    minn = x(i)
                    dikmin = i
                End If
            Else
                minn = x(i)
                dikmin = i
2:
            End If
        End If
    Next i

End Sub

1 4 5



"min_max"

Public fname As String
Public x() As Double
Public y() As Double
Public num As Integer
Public solx() As Double
Public soly() As Double
Public s() As Double
Public dikmin As Integer
Public dikmax As Integer
Public diksmin As Integer
Public pin() As Double

"Public_dim"

Sub readfile()
'Close #1
    Open fname For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            k = k + 1
        Loop
    Close #1
    num = k
    ReDim x(num) As Double
    ReDim y(num) As Double
    Open fname For Input As #1
        For i = 1 To k
            Input #1, a, aa, aaa, aaaa
            x(i) = aa
            y(i) = aaa
        Next i
    Close #1
End Sub

"read_file"

Sub writefile()
    Dim pl As AcadLWPolyline
    Dim pnt(0 To 7) As Double
    Open fname For Output As #1
    Print #1, "1," & solx(1, 1) & "," & soly(1, 1) & ",0"
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    Print #1, "2," & solx(1, 2) & "," & soly(1, 2) & ",0"
    Print #1, "3," & solx(1, 3) & "," & soly(1, 3) & ",0"
    For i = 2 To num
        If solx(i, 1) = 0 Then GoTo 1
        Print #1, i + 3 & "," & solx(i, 1) & "," & soly(i, 1) & ",0"
1:
    Next i
    For i = 1 To num
        If solx(i, 1) = 0 And soly(i, 1) = 0 Then GoTo 2
        pnt(0) = solx(i, 1): pnt(1) = soly(i, 1)
        pnt(2) = solx(i, 2): pnt(3) = soly(i, 2)
        pnt(4) = solx(i, 3): pnt(5) = soly(i, 3)
        pnt(6) = pnt(0): pnt(7) = pnt(1)
        Set pl = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pnt)
        a = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "")
        ThisDrawing.Regen acActiveViewport
2:
    Next i
End Sub

"Write_file"

7.4 Χρονική πολυπλοκότητα αλγόριθμου

Βρίσκοντας τα αρχικά ακραία σημεία x και y και χωρίζοντας το σύνολο S  σε δυο υποσύνολα 

1S  και 2S , αυτό επιτυγχάνεται σε χρόνο O(n)  (O'Rourke, 1988).

Για την επαναληπτική συνάρτηση υποθέτουμε ότι |S|=n. Μετέπειτα χρειάζονται n βήματα για 

να προσδιορίσουμε το ακραίο σημείο c , αλλά το κόστος για της επαναληπτικής ανάκλησης 

εξαρτάται  από  το  μέγεθος  των  συνόλων  Α  και  Β.  Έστω  ότι  |Α|=α  και  |Β|=β  με

a b n 1 O(n)+ ≤ − = . Το άθροισμα είναι το πολύ n-1 επειδή το σημείο c δεν εμπεριέχεται ούτε 

στο σύνολο Α ούτε στο Β. Αν η χρονική πολυπλοκότητα για να  καλέσουμε τον  αλγόριθμο 

με είσοδο ένα σύνολο |S|=n είναι Τ(n), τότε μπορούμε να εκφράσουμε το Τ επαναληπτικά 

συναρτήσει του εαυτού του: T(n) O(n) T(a) T(b)= + + .

Δεν  είναι  δυνατό  να  επιλύσουμε  αυτήν  την  εξίσωση  αν  δεν  εκφράσουμε  πρώτα  τα  a,b 

συναρτήσει του  n.  Ας υποθέσουμε την καλύτερη δυνατή περίπτωση κατά την οποία κάθε 

υποδιαίρεση του συνόλου είναι όσο πιο ομαλά κατανεμημένη γίνεται : a b n 2= =  . Σε αυτή 

τη  περίπτωση  καλό  είναι  να  αγνοήσουμε  την  μικρή  απόκλιση  (ασυμφωνία)  ότι  a+b 

αθροίζονται σε n-1 με μια πρόχειρη ανάλυση. Έπειτα έχουμε T(n) 2T(n 2) O(n)= + . Αυτή 
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είναι  μια  γνωστή  αναδρομική  σχέση  της  οποίας  η  λύση  είναι  T(n) O(n log n)= .  Άρα 

T(n) O(n log n)=  στην καλύτερη περίπτωση όταν έχουμε τυχαία κατανεμημένα σημεία. 

Η χειρότερη περίπτωση είναι όταν κάθε υποδιαίρεση του συνόλου είναι όσο πιο μπερδεμένη 

γίνεται: a=0 και b=n-1.

Έπειτα  φτάνουμε  στην  επαναληπτική  σχέση  T(n) T(n 1) O(n) T(n 1) cn= − + = − +  η 

οποία επαναληπτικά καταλήγει να είναι 2O(n ) . Παρόλο που ο αλγόριθμος Quickhull 

είναι γενικά γρήγορος εξακολουθεί να είναι τετραγωνικής χρονικής πολυπλοκότητας 

στην χειρότερη περίπτωση.
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