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Περίληψη 
 

Οι αλγόριθμοι γραφικών παρουσιάζουν τεράστια εφαρμογή στις μέρες 
μας, σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας, της οικονομίας αλλά και στην 
καθημερινή μας ζωή. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην 
παρουσίαση, ανάλυση πολυπλοκότητας και προγραμματισμό τέτοιου είδους 
αλγορίθμων, παράλληλα με ιστορικά στοιχεία και αναφορές που οδήγησαν 
στην ανάπτυξή τους. 
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1. Εισαγωγή 
 
1.1. Στόχος αυτής της εργασίας 
 

Ανέκαθεν η γεωμετρία ως επιστήμη απασχόλησε τον επιστημονικό 
κόσμο και αποτέλεσε μια δημοφιλή επιστήμη, κυρίως λόγω της μεγάλης 
σημασίας και πρακτικής της εφαρμογής πάνω σε καθημερινά προβλήματα. 

 
Η ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών έδωσε νέα ώθηση στην 

επιστήμη των γραφικών με την εμφάνιση νέων πεδίων έρευνας, κυρίως μέσα 
από την ανάπτυξη γραφικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη συγκεκριμένων αλγορίθμων 

γραφικών, με ταυτόχρονη ανάλυση και μελέτη της πολυπλοκότητάς τους, 
καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου 
λογισμικού. 

Πρωτεύων στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε αλγορίθμους 
γραφικών, μέσα από την πρακτική χρήση και να μπορέσουμε μέσα από την 
ανάλυση πολυπλοκότητας να συγκρίνουμε αλγορίθμους και διαδικασίες. 

Δευτερεύων στόχος μας είναι η κατασκευή λογισμικού τόσο για την 
επίδειξη της λειτουργίας των αλγορίθμων που θα αναλύσουμε, όσο και για την 
διδακτική κατανόηση αυτών μέσω εφαρμογών που θα βασίζονται σε 
τεχνολογίες διαδικτύου. 
 
1.2. Αλγόριθμοι γραφικών και ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
 

Τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη νέων αλγόριθμων γραφικών έδωσε η 
επιστήμη των υπολογιστών με την μεγάλη ανάπτυξη που παρουσιάζει τις 
τελευταίες δεκαετίες. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως εργαλεία υπολογισμού 
πολύπλοκων μαθηματικών εκφράσεων αλλά και ως εργαλεία παρουσίασης 
και οπτικοποίησης αποτελεσμάτων αποτελούν το ιδανικό παράγοντα ώστε να 
συντελεστεί αυτή η ανάπτυξη. 

Καθώς στο παρελθόν υπήρχαν οι αλγόριθμοι γραφικών, αλλά η χρήση 
τους ήταν επίπονη τόσο από θέμα μαθηματικών πράξεων όσο και από θέμα 
αναπαράστασης, η ανάπτυξη των υπολογιστών έδωσε τη λύση πάνω στην 
ταχύτητα χρήση τους. Οι αλγόριθμοι γραφικών εξελίχθηκαν περισσότερο - και 
συνεχίζουν να εξελίσσονται ακόμα και σήμερα - και ταυτόχρονα οι εφαρμογές 
τους στην καθημερινότητα πολλαπλασιάστηκαν. Η ίδια η χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών άλλωστε απαίτησε αυτή την εξέλιξη στον τομέα 
των γραφικών. 

Ο υπολογισμός του αποτελέσματος πολλαπλασιασμού δύο πινάκων 
δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος. Η γραφική αναπαράσταση μιας εξίσωσης και η 
γραφική επίλυση ενός συστήματος ανισοτήτων πραγματοποιείται πλέον με το 
πάτημα ενός πλήκτρου. 
 
1.3.  Καθημερινή χρήση αλγόριθμων γραφικών 
 

Σήμερα η χρήση αλγορίθμων γραφικών στην καθημερινότητα είναι 
εξαιρετικά μεγάλη, αν και δύσκολα γίνεται αντιληπτή από τον μέσο άνθρωπο. 
Η καθημερινή μας ζωή κατακλύζεται από ένα πλήθος εικόνων, φωτογραφιών 
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και βίντεο, είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε μέσα από την οθόνη του 
υπολογιστή, είτε μέσα από τον έντυπο τύπο, είτε μέσα από διαφημιστικές 
αφίσες, είτε μέσα από την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων κλπ. 

Πίσω από κάθε τέτοια έκφανση, υπάρχουν οι αλγόριθμοι γραφικών 
που φροντίζουν για την εκπόνηση του επιθυμητού αποτελέσματος. Δύο κύριοι 
τομείς όπου χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι γραφικών είναι οι κάτωθι : 
 

- Τομέας έρευνας 
 

Τα γραφικά χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε διάφορους τομείς 
έρευνας ως βοηθητικό εργαλείο προσομοίωσης ή αναπαράστασης. 
Έτσι λοιπόν, είναι εξαιρετικά δημοφιλή στην αρχιτεκτονική, στη 
μηχανολογία, στην τοπογραφία κ.α. Ειδικά με την εμφάνιση νέων 
τεχνολογιών όπως είναι η κινητή τηλεφωνία αλλά και τα συστήματα 
GIS, η εφαρμογή τέτοιων αλγορίθμων αναπτύχθηκε σε τεράστιο 
βαθμό. Έτσι για παράδειγμα στην κινητή τηλεφωνία η εφαρμογή 
επίγειων κυψελών βοήθησε στην μετάδοση του σήματος πάνω σε 
περιοχές που διαχωρίζοντας ως πολύγωνα. 
 

- Τομέας ψυχαγωγίας 
 

Στον τομέα της ψυχαγωγίας περιλαμβάνονται ο κινηματογράφος, η 
τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια (computer games). Ειδικά 
για τον τελευταίο τομέα, αποτελεί τον πλέον αναπτυσσόμενο 
οικονομικό τομέα με αυξανόμενο τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων 
δολαρίων κάθε χρόνο. Η εφαρμογή των γραφικών ηλεκτρονικού 
υπολογιστή σε τηλεόραση και κινηματογράφο από την άλλη, είναι 
σύνηθες φαινόμενο σήμερα, είτε μέσω της κατασκευής ειδικών εφέ, 
είτε μέσω της δημιουργίας ειδικών σποτ. 
 

Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορούμε να 
αναφέρουμε. Η καθημερινή μας ζωή διέπεται από ένα πλήθος εφαρμογών 
αλγορίθμων γραφικών και τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης μπορούν να 
γίνουν αντιληπτά από τον καθένα. 
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2. Αλγόριθμοι υπολογισμού κυρτών επιφανειών 
 
2.1. Ορισμός του προβλήματος 
 

Ο υπολογισμός των κυρτών επιφανειών (convex hulls) είναι ένα 
καθαρά γεωμετρικό πρόβλημα το οποίο έκανε αρχικά την εμφάνισή τους στην 
αρχαιότητα. Για πρώτη φορά συναντήθηκε στην αρχαία Ελλάδα και πιο 
συγκεκριμένα σε όλες τις περιπτώσεις αναδασμού γης. Για τον υπολογισμό 
των ορίων των εκτάσεων γης μεταξύ των πολιτών, εμφανίστηκε το πρόβλημα 
της διαίρεσης αυτών αλλά και της δημιουργίας κυρτών επιφανειών για την 
ισότιμη κατανομή της γης. 

Σήμερα, το πρόβλημα συναντάται κυρίως στην εφαρμογή γραφικών με 
τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και σε απλούστερα γεωμετρικά 
προβλήματα της καθημερινότητας. 
 Τι είναι όμως στην πραγματικότητα μια κυρτή επιφάνεια στο επίπεδο; 
Καταρχήν θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε το πρόβλημα, δίνοντας τον 
ορισμό της κυρτής επιφάνειας. Ως κυρτή επιφάνεια λοιπόν, ορίζουμε 
γεωμετρικά ένα πολύγωνο το οποίο έχει την ιδιότητα το ευθύγραμμο που 
ορίζεται από κάθε ζεύγος σημείων στο εσωτερικό του, να εμπεριέχεται σε 
αυτό. 
 Έστω λοιπόν, δύο σημεία p και q στο εσωτερικό μιας κυρτής 
επιφάνειας. Το ευθύγραμμο τμήμα p q το οποίο έχει ως άκρα τα σημεία p και 
q, εμπεριέχεται στο εσωτερικό της κυρτής επιφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
σημείο του ευθύγραμμου τμήματος p q είναι εσωτερικό της κυρτής 
επιφάνειας. 
 Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ορισμό, ως δούμε τα παρακάτω 
δύο παραδείγματα. Και στα δύο παραδείγματα, απεικονίζεται από μία κυρτή 
επιφάνεια : 
 

   
Α     Β 

 
Θεωρούμε δύο σημεία, p και q στο εσωτερικό κάθε κυρτής επιφάνειας. 

Η διαφορά των δύο σχημάτων είναι ότι στη μεν πρώτη επιφάνεια, 
οποιοδήποτε ζεύγος p και q σημείων να επιλέξουμε, όλα τα σημεία που 
απαρτίζουν το ευθύγραμμο τμήμα p q θα εμπεριέχονται στο εσωτερικό της 
κυρτής επιφάνειας. Αντίθετα, στο δεύτερο σχήμα, παρατηρούμε ένα ζεύγος 
σημείων p και q, των οποίων το ευθύγραμμο τμήμα p q εμπεριέχει και 
σημεία τα οποία δεν είναι εσωτερικά του συνόλου. 

Συνεπώς, το Α παράδειγμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
κυρτής επιφάνειας ενώ το Β παράδειγμα δεν αποτελεί κυρτή επιφάνεια. 
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Το πρόβλημα στον υπολογισμό μιας κυρτής επιφάνειας βάσει ενός 
συνόλου στοιχείων είναι το εξής : Δοθέντος ενός συνόλου σημείων στο 
επίπεδο, θα πρέπει να υπολογίζουμε μία κυρτή επιφάνεια η οποία θα είναι η 
ελάχιστη δυνατή σε εμβαδόν. Αυτό σημαίνει ότι η κυρτή επιφάνεια θα πρέπει 
να εμπεριέχει στην περίμετρό της όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία από το 
αρχικό σύνολο σημείων. 

Ο Αρχιμήδης πρότεινε ένα πρακτικό τρόπο για τον υπολογισμό μιας 
κυρτής επιφάνειας, με τη χρήση σκοινιού και σταδίων (σιδερένιων μεταλλικών 
ράβδων μεγάλου ύψους). Αρχικά, τοποθετούσε στο έδαφος όρθιες τις σταδίες 
και στη συνέχεια ξεκινούσε να τις τυλίγει περιμετρικά με το σχοινί, μέχρις ότου 
να συμπεριλάβει όλες τις σταδίες στο εσωτερικό της κυρτής επιφάνειας που 
σχημάτιζε. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε περισσότερο προηγμένους τρόπους – 
αλγόριθμους για τον υπολογισμό κυρτών επιφανειών. 
 
2.2. Ο αλγόριθμος Slow Convex Hull 
 
2.2.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
 
 Ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να επιλύσει το πρόβλημα του εντοπισμού 
κυρτών επιφανειών, εφαρμόζοντας την εξαντλητική μέθοδο της δοκιμής. Η 
ιστορία του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι ασαφής και είναι άγνωστο το 
πότε πρωτοεμφανίστηκε. Αντίθετα, θεωρείται ότι είναι ο πρώτο αλγόριθμος 
που προτιμούν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πρωτοέρχονται σε επαφή με 
το συγκεκριμένο πρόβλημα [Bourke, 1987]. 
 
2.2.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
 
 Όπως είπαμε ο αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των εξαντλητικών 
αλγορίθμων. Ουσιαστικά, συγκεντρώνει όλα τα σημεία του επιπέδου τα οποία 
εξετάζουμε, και στη συνέχεια, ανά τριάδες τα ελέγχει προσπαθώντας να 
εξάγει διατεταγμένα ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία και θα αποτελούν την 
περιφέρεια της κυρτής επιφάνειας. 

Στον αλγόριθμο, με n συμβολίζουμε το πλήθος των σημείων πάνω στο 
επίπεδο και με S το σύνολο των σημείων στο επίπεδο, δηλαδή : 
 

S = { s1, s2, s3, …, sn } 
 

Τα σημεία του συνόλου S δεν είναι διατεταγμένα και καθώς ο 
αλγόριθμος είναι εξαντλητικός, η διάταξή τους δεν παίζει κανένα ρόλο, καθώς 
όλα τα σημεία θα ελεγχθούν με κάθε ζεύγος σημείων, ένα προς ένα. 

Ο αλγόριθμος επιστρέφει μια λίστα Ε που περιέχει τα ευθύγραμμα 
τμήματα μεταξύ των σημείων, σε διατεταγμένη μορφή. Έτσι, η συνένωση 
όλων των ευθύγραμμων τμημάτων δημιουργεί την περιφέρεια της κυρτής 
επιφάνειας. 

Επίσης, χρησιμοποιείται μια boole μεταβλητή που παίζει το ρόλο της 
«σημαίας» (flag). Η τιμή που παίρνει είναι ψευδής αν κάποιο σημείο είναι 
αριστερά από την κατεύθυνση ενός ευθύγραμμου τμήματος ενώ αντίστοιχα 
παίρνει την τιμή αληθής, αν το σημείο που ελέγχεται κάθε φορά είναι δεξιά 
από την κατεύθυνση ενός ευθύγραμμου τμήματος. 

 4



Παρακάτω υπάρχει σε μορφή ψευδοκώδικα ο αλγόριθμος εντοπισμού 
κυρτών επιφανειών : 
 

Αλγόριθμος : Slow_convex_hull 
Δεδομένα : S, n 
Αποτελέσματα : E 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
 

 
E  { Ø } 
για i από 1 μέχρι n 
        για j από 1 μέχρι n 
                αν i ≠ j τότε 
                        flag  true 
                        για k από 1 μέχρι n 
                                αν k ≠ i και k ≠ j τότε 
                                        αν sk αριστερά του τμήματος si sj τότε 
                                                flag  false 
                        αν flag = true τότε 
                                Ε  Ε + { si sj } 
 

 
Ίσως το μοναδικό σημείο που έχει κάποια δυσκολία στην κατανόηση 

είναι η όγδοη γραμμή, όπου υπάρχει ο έλεγχος αν ένα σημείο είναι αριστερά 
από την κατεύθυνση ενός ευθύγραμμου τμήματος. Παρακάτω, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα με κατεύθυνση από το σημείο s1 στο 
σημείο s2, καθώς και δύο σημείο p1 και p2, εκτός του ευθύγραμμου τμήματος. 

 

 
 

Το σημείο p1 είναι δεξιά του ευθύγραμμου τμήματος ενώ το σημείο p2 
είναι αριστερά. Ο έλεγχος αν κάποιο σημείο είναι αριστερά ή δεξιά μπορεί να 
γίνει μέσω των συντεταγμένων του σημείου και των δύο σημείων που ορίζουν 
το ευθύγραμμο τμήμα [Bourke, 1987]. 

Αν λοιπόν έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο s1 (x0, y0) 
προς το σημείο s2 (x1, y1) και ένα άλλο οποιοδήποτε σημείο p (x, y), τότε 
βάσει της σχέσης μπορούμε να δούμε αν το σημείο p είναι αριστερά ή δεξιά 
(βάσει της εφαπτομένης των σημείων s1 και s2 στο τριγώνου που σχηματίζεται 
από τα δύο αυτά σημεία και το σημείο που εξετάζουμε αν βρίσκεται αριστερά 
ή δεξιά) : 

 
0 0

1 0 1 0

y y x x
x x y y
− −

−
− −
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Στην περίπτωση που η παραπάνω σχέση έχει αρνητική τιμή, τότε το 
σημείο είναι δεξιά του ευθύγραμμου τμήματος ενώ στην περίπτωση που έχει 
θετική τιμή, τότε το σημείο βρίσκεται αριστερά. Στην περίπτωση που η τιμή 
της παραπάνω σχέσης είναι μηδέν, τότε το σημείο p βρίσκεται πάνω στο 
ευθύγραμμο τμήμα. 

Με τη βοήθεια της μεταβλητής «σημαίας», μπορούμε να διαχωρίσουμε 
τις περιπτώσεις όπου ένα σημείο είναι δεξιά ή αριστερά από την κατεύθυνση 
του ευθύγραμμου τμήματος το οποίο εξετάζουμε κάθε φορά. Σημειώνουμε ότι 
όλα τα σημεία που εκπροσωπεί η μεταβλητή k πρέπει να είναι δεξιά ώστε το 
ευθύγραμμο τμήμα να προστεθεί στη λίστα Ε. 

Μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε την παραπάνω σχέση, λύνοντας τις 
αντίστοιχες ανισότητες της εξίσωσης του ευθύγραμμου τμήματος. 

Καθώς ο αλγόριθμος προσπαθεί να υπολογίσει κυρτές επιφάνειες, 
είναι προφανές ότι πάντα αναζητά σημεία τα οποία βρίσκονται αριστερά των 
ευθύγραμμων τμημάτων της περιφέρεια της κυρτής περιοχής. 
 
2.2.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
 
 Η ανάλυση της πολυπλοκότητας του παραπάνω αλγορίθμου είναι 
εξαιρετικά εύκολο να υπολογιστεί. Καταρχήν, ο αλγόριθμος περιέχει τρεις 
εμφωλευμένες εντολές επανάληψης. Η κάθε επανάληψη εκτελείται n φορές, 
όσος είναι και ο αριθμός των σημείων. 
 Το ότι οι εντολές επανάληψης είναι εμφωλευμένες μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι  ο έλεγχος όλων των σημείων αν βρίσκονται αριστερά ή 
δεξιά ενός ευθύγραμμου τμήματος, εκτελείται ακριβώς n*n*n = n3 φορές. 
 Ο αριθμός των επαναλήψεων υπόκειται αποκλειστικά και μόνο στο 
πλήθος των σημείων που ελέγχουμε. Δεν υπάρχει βέλτιστη ή χείριστη 
περίπτωση καθώς κάθε φορά, ο αριθμός των επαναλήψεων θα είναι n3. Οι 
υπόλοιπες εντολές μέσα στον εσωτερικό εμφωλευμένο βρόγχο έχουν 
πολυπλοκότητα Θ(1). Συνεπώς, η πολυπλοκότητα του παραπάνω 
αλγορίθμου θα είναι η κάτωθι : 

 
Θ(n*n*n) + Θ(1) = Θ(n3) 

 
Η συγκεκριμένη πολυπλοκότητα δεν κρίνεται ικανοποιητική, κάτι που 

μπορούμε να παρατηρήσουμε και από την εκτέλεση του αλγορίθμου. Ο 
αλγόριθμος δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικός καθώς είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρος, όσο αυξάνεται το πλήθος των σημείων που εξετάζει. Παρακάτω 
θα ασχοληθούμε και με άλλους, καλύτερους σε απόδοση αλγορίθμους. 

 
2.2.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
 
 Για τις ανάγκες επίδειξης της λειτουργίας του αλγορίθμου, θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα υποθετικό σχήμα το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά 
τέσσερα σημεία. Ας θεωρήσουμε το παρακάτω σχήμα ως παράδειγμα 
εφαρμογής του παραπάνω αλγορίθμου : 
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Η είσοδος του αλγορίθμου είναι το σύνολο S = {s1, s2, s3, s4}. Κάθε 

σημείο έχει τις συντεταγμένες που διακρίνονται στο παραπάνω σχήμα. 
Επίσης, ο αριθμός των σημείων στο επίπεδο είναι n = 4. Ξεκινώντας ο 
αλγόριθμος, θέτουμε E  { Ø }. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει η πρώτη 
επανάληψη για την μεταβλητή i που είναι ουσιαστικά ο έλεγχος όλων των 
ευθύγραμμων τμημάτων με αφετηρία το σημείο s1. Σημειώνουμε ότι από τις 
επαναλήψεις απουσιάζουν αυτές κατά τις οποίες ισχύει i=j,ή j=k,ή i=k,ή i=j=k : 
 
i j k Έλεγχος Flag Ε 
 

1 
 
2 

 
3, 4 

 
-2, -4 

 
True 

 
{ s1 s2 } 
 

 
1 

 
3 

 
2, 4 

 
2, -1 

 
False 

 
{ s1 s2 } 
 

 
1 

 
4 

 
2, 3 

 
4, 1 

 
False 

 
{ s1 s2 } 
 

 
i j k Έλεγχος Flag Ε 
 

2 
 
1 

 
3, 4 

 
2, 4 

 
False 

 
{ s1 s2 } 
 

 
2 

 
3 

 
1, 4 

 
-2, 1 

 
False 

 
{ s1 s2 } 
 

 
2 

 
4 

 
1, 3 

 
-4, -1 

 
True 

 
{ s1 s2 ,  s2 s4 } 
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i j k Έλεγχος Flag Ε 
 

3 
 
1 

 
2, 4 

 
-2, 1 

 
False 

 
{ s1 s2 , s2 s4 } 
 

 
3 

 
2 

 
1, 4 

 
2, -1 

 
False 

 
{ s1 s2 , s2 s4  } 
 

 
3 

 
4 

 
1, 2 

 
-1, 1 

 
False 

 
{ s1 s2 , s2 s4 } 
 

 
i j k Έλεγχος Flag Ε 
 

4 
 
1 

 
2, 3 

 
-4, -1 

 
True 

 
{ s1 s2 , s2 s4 , s4 s1 } 
 

 
4 

 
2 

 
1, 3 

 
4, 1 

 
False 

 
{ s1 s2 , s2 s4 , s4 s1 } 
 

 
4 

 
3 

 
1, 2 

 
1, -1 

 
False 

 
{ s1 s2 , s2 s4 , s4 s1 } 
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 Στον παραπάνω πίνακα, η στήλη με τον τίτλο «Έλεγχος» περιέχει την 
τιμή της παράστασης (y - y0) (x1 - x0) - (x - x0) (y1 - y0) η οποία ελέγχεται ώστε 
να αποφανθούμε αν ένα σημείο βρίσκεται αριστερά ή δεξιά ενός ευθύγραμμου 
τμήματος. Αντίστοιχα η στήλη k περιλαμβάνει τις αντίστοιχες τιμές της 
μεταβλητής, για τις οποίες εξάγαμε το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αν όλες οι 
τιμές του ελέγχου για όλες τις τιμές της μεταβλητής k είναι αρνητικές, τότε όλα 
τα σημεία βρίσκονται δεξιά και το ευθύγραμμο τμήμα θα προστεθεί στη λίστα 
Ε σε διατεταγμένη σειρά. 

Αντίστοιχα με τον παραπάνω έλεγχο, κατά το τέλος μιας επανάληψης 
της μεταβλητής i, που ουσιαστικά αποτελεί το σημείο αρχής του ευθύγραμμου 
τμήματος κάθε φορά, υπάρχει και η σχηματική αναπαράσταση της 
δημιουργίας της κυρτής επιφάνειας. Τα ευθύγραμμα τμήματα που 
προστίθενται κάθε φορά στη λίστα Ε εμφανίζονται ως ένα βέλος από σημείο 
σε σημείο. 
 
2.2.5. Σύνοψη 
 
 Ο αλγόριθμος Slow convex hull δεν είναι ένας γρήγορος αλγόριθμος 
καθώς εφαρμόζει την εξαντλητική μέθοδο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι 
εξαιρετικά εύκολο να υλοποιηθεί. Ιδιαίτερα για μικρού μεγέθους προβλήματα, 
όπου ο  αριθμός των σημείων είναι εξαιρετικά μικρός, η συμπεριφορά του 
αλγορίθμου είναι άριστη. Βέβαια, όσο αυξάνει το μέγεθος του προβλήματος, 
τόσο η απόδοσή του πέφτει με συνέπεια σε περιπτώσεις μεγάλων 
προβλημάτων, ο χρόνος που απαιτείται να είναι πάρα πολύ μεγάλος. 
 
2.2.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
 
 Η μεγάλη ευκολία του αλγορίθμου βοήθησε κατά την ανάπτυξή του με 
τη χρήση του πακέτου Macromedia Flash MX 2004. Στην παρακάτω εικόνα 
μπορούμε να παρατηρήσουμε την τελική μορφή της εφαρμογής που 
δημιουργήσαμε : 
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Η λειτουργία για το χρήστη είναι εξαιρετικά απλή. Στο πάνω μέρος 

υπάρχουν δύο διαφορετικά κουμπιά. Το πρώτο εκκινεί τη λειτουργία του 
αλγορίθμου ενώ το δεύτερο αρχικοποιεί τον καμβά σχεδίασης. 

Ο χρήστης με κάθε κλικ πάνω στον καμβά, δημιουργεί ένα σημείο 
πάνω στο επίπεδο. Ο αριθμός των σημείων που μπορεί να τοποθετήσει 
πάνω στον καμβά, είναι πρακτικά απεριόριστος. Η διαφορά έγκειται στο ότι 
λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του αλγορίθμου – Θ(n3) – η εξέλιξη του 
αλγορίθμου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όσο αυξάνονται τα σημεία. 

Στο κάτω μέρος υπάρχει σύστημα αναγνώρισης συντεταγμένων το 
οποίο μεταβάλλεται κατά την κίνηση του ποντικιού πάνω στον καμβά 
σχεδίασης. 

Κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου, και μετά από ικανό χρόνο 
ολοκλήρωσής του, εμφανίζεται το αποτέλεσμα που είναι ένα σύνολο 
διατεταγμένων ευθύγραμμων τμημάτων μεταξύ των σημείων, χρώματος μπλε. 
Ένα τέτοιο σύνολο – παράδειγμα μπορούμε να παρατηρήσουμε στην 
παραπάνω εικόνα. 

Η όλη λειτουργία και χειρισμός της εφαρμογής είναι εξαιρετικά απλή 
καθώς όλες οι λειτουργίες επιτελούνται από το ποντίκι του υπολογιστή και με 
τη χρήση του αριστερού μόνο κουμπιού του ποντικιού. 
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3. Αλγόριθμοι εύρεσης τομής ευθύγραμμων τμημάτων 
 
3.1. Ορισμός του προβλήματος 
 
 Δοθέντος ενός συνόλου S αποτελούμενου από n συνολικά 
ευθύγραμμα τμήματα σε ένα επίπεδο, να βρεθούν όλα εκείνα τα σημεία του 
επιπέδου, τα οποία είναι κοινά σημεία για δύο η περισσότερα ευθύγραμμα 
τμήματα. 
 Η εύρεση των σημείων τομής σε ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων 
είναι ένα πρόβλημα στο οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα πλήθος 
αλγορίθμων. Από το σύνολο αυτών, θα ασχοληθούμε με τον αλγόριθμο Brute 
Force και τον αλγόριθμο Sweep Line. 
 Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σημαντικό καθώς εμφανίζεται σε 
πάρα πολλούς επιστημονικούς τομείς, όπως για παράδειγμα, στο σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (microchips), τον σχεδιασμό χαρτών 
πολλαπλών πληροφοριών, στη γεωμετρία αλλά και την κατασκευή γραφικών 
με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
3.2. Ο αλγόριθμος Brute Force 
 
3.2.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
 
 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι ο πιο εύκολα υλοποιήσιμος αλλά και 
ο αλγόριθμος που επιλέγουν όσοι προσπαθούν να επιλύσουν για πρώτη 
φόρα τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι εξαιρετικά απλός στη λειτουργία αλλά 
και απόλυτα κατανοητός και λογικός στη σύλληψη. 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το πότε πρωτοεμφανίστηκε ο 
αλγόριθμος brute force, αλλά, βασιζόμενοι στην απλότητα που παρουσιάζει 
στη σύλληψη, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η εμφάνισή του συνδέεται 
άμεσα με την εμφάνιση του προβλήματος τομής ευθύγραμμων τμημάτων. 
 
3.2.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
 
 Ο αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των εξαντλητικών αλγορίθμων, 
καθώς για την επίλυση του προβλήματος, λαμβάνει υπ’ όψιν κάθε πιθανό 
συνδυασμό των μεταβλητών που παραμετροποιούν το πρόβλημα. 

Λαμβάνοντας κάθε ζευγάρι ευθύγραμμων τμημάτων, μπορούμε να 
υπολογίσουμε αν αυτά τέμνονται ή όχι, και έτσι να βρούμε όλα τα σημεία 
τομής. Όλα τα ευθύγραμμα τμήματα θα εξεταστούν ανά δύο μεταξύ τους, 
ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημείο τομής ή όχι, ανεξάρτητα αν αυτά τα 
ευθύγραμμα τμήματα είναι κοντά ή μακριά μεταξύ τους. 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου είναι 
Θ(n2). Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί ένα πρακτικό αλγόριθμο για τη χρήση 
στην πραγματικότητα, καθώς, για μεγάλου μεγέθους προβλήματα, όπου ο 
αριθμός των ευθύγραμμων τμημάτων είναι εξαιρετικά μεγάλος, η απόδοσή 
του είναι η χειρότερη δυνατή, από οποιοδήποτε άλλο αλγόριθμο. Αυτό 
οφείλεται όπως θα δούμε στο ότι ο αλγόριθμος βασίζει την απόδοσή του 
αποκλειστικά στον αριθμό των ευθύγραμμων τμημάτων τα οποία θα εξετάσει 
για σημεία τομής. 
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Παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε τον ψευδοκώδικα του 
αλγορίθμου Brute force, σύμφωνα με όσα περιγράψαμε : 
 

Αλγόριθμος : Brute_Force 
Δεδομένα : S, n 
Αποτελέσματα : T 
 
1 
2 
3 
4 
 

 
για i από 1 μέχρι (n – 1) 
        για j από (i + 1) μέχρι n 
                αν Si, Sj τέμνονται στο σημείο t (tx, ty) 
                        Τ  Τ + { t } 

 
 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με S συμβολίζουμε το σύνολο των 
ευθύγραμμων τμημάτων στο επίπεδο, τα οποία και εξετάζουμε για κοινά 
σημεία. Επίσης, n είναι το πλήθος των ευθύγραμμων τμημάτων τα οποία 
υπάρχουν στο σύνολο S. Τέλος, Τ είναι το σύνολο σημείων τομής των 
ευθύγραμμων τμημάτων του S, το οποίο επιστρέφεται και ως αποτέλεσμα της 
λειτουργίας του αλγορίθμου. 

Ο έλεγχος των ευθύγραμμων τμημάτων ανά ζεύγος, δεν λαμβάνει υπ’ 
όψιν τη σειρά του ζεύγους, καθώς είναι ακριβώς το ίδιο να ελέγξουμε το 
ζευγάρι (S1, S2) και το ζευγάρι (S2, S1). Η χρήση των μεταβλητών – μετρητών i 
και j βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση καθώς ποτέ δεν λαμβάνουν την ίδια 
τιμή. 

Ίσως το μοναδικό μέρος του παραπάνω αλγορίθμου που χρήζει 
περαιτέρω διερεύνηση, είναι η 4η γραμμή όπου υπάρχει ο έλεγχος αν δύο 
ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται. 

Για την επεξήγηση των απαραίτητων υπολογισμών για την εκτέλεση 
της εντολής, ας ανατρέξουμε σε βασικές έννοιες και γνώσεις γραμμικής 
άλγεβρας και γεωμετρίας. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα προσδιορίζεται από 
ακριβώς δύο σημεία στο επίπεδο, την αρχή και το τέλος του τμήματος. Έστω 
ότι αυτά τα δύο σημεία για το ευθύγραμμο τμήμα Si είναι το t1 (Xt1, Yt1) και t2 
(Xt2, Yt2), και για το ευθύγραμμο τμήμα Sj είναι το t3 (Xt3, Yt3) και t4 (Xt4, Yt4), 
όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο ακόλουθο σχήμα : 
 

    t2  
 
     t3 
            
 
             t1 
        t4 
 

Καθώς οι συντεταγμένες των σημείων t1, t2, t3 και t4 είναι γνωστές, 
εύκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε επ’ ακριβώς τις εξισώσεις των δύο 
ευθειών, εκ των οποίων η πρώτη συμπεριλαμβάνει όλα τα σημεία του 
ευθύγραμμου τμήματος Si και η δεύτερη όλα τα σημεία του ευθύγραμμου 
τμήματος Sj. 
 Στη συνέχεια, από την ισότητα των εξισώσεων των δύο ευθειών 
μπορούμε πολύ εύκολα να προσδιορίσουμε και τις συντεταγμένες του 
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σημείου t (tx, ty) όπου τέμνονται οι ευθείες. Το πρόβλημα βέβαια που 
παρουσιάζεται είναι το ότι το σημείο αυτό αντιστοιχεί στο σημείο όπου 
τέμνονται οι ευθείες και όχι τα ευθύγραμμα τμήματα. Πολλές φορές τα 
ευθύγραμμα τμήματα έχουν μικρό μήκος έτσι ώστε να μην τέμνονται μεταξύ 
τους. Ας εξετάσουμε όμως και αυτή την περίπτωση. 
 Στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν δύο ευθύγραμμα τμήματα, τα Si και Sj 
τα οποία τέμνονται στο σημείο t. Καθώς τα δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι 
γνωστά, μπορούμε να σχηματίσουμε στο επίπεδο τα παραλληλόγραμμα Α και 
Β, των οποίων διαγώνιος είναι αντίστοιχα τα διανύσματα Si και Sj. Το σημείο t 
θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην τομή των δύο παραλληλογράμμων, 
συνεπώς : 
 

{ t } ∈ (A ∩ B) 
 
 Εφόσον το σημείο t είναι εσωτερικό της τομής (A ∩ B), είναι σημείο και 
των δύο ευθύγραμμων τμημάτων και κατά συνέπεια, μπορούμε  να το 
προσμετρήσουμε ως σημείο τομής των δύο τμημάτων. 
 
 

    Si  
         B        
 
          A  t    A ∩ B 
 
 
        Sj 
 
 Αντίθετα, στο παρακάτω σχήμα, τα ευθύγραμμα τμήματα Si και Sj δεν 
τέμνονται. Η χρήση του παραπάνω τύπου υπολογισμού θα υπολογίζεται 
εσφαλμένα ως σημείο τομής το σημείο t. Η προέκταση του τμήματος Si οδηγεί 
στον υπολογισμό του σημείο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το σημείο t δεν 
ανήκει στην τομή (A ∩ B) και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να το 
προσμετρήσουμε ως σημείο τομής των δύο τμημάτων. 

    Si  
         B        
 
          A  t   A ∩ B 
 
 
        Sj
 
 Η λύση του προβλήματος επιτυγχάνεται μέσω του σαφή 
προσδιορισμού της (A ∩ B), περιοχής και την εξακρίβωση αν το σημείο t 
ανήκει ή όχι σε αυτή την περιοχή. Σε περίπτωση που δεν ανήκει, τα 
ευθύγραμμα τμήματα δεν τέμνονται. Στην περίπτωση που όντως ανήκει στην 
περιοχή (A ∩ B), τότε τα ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται και το σημείο τομής 
τους είναι το σημείο t (tx, ty). Συνεπώς το σημείο τομής των ευθύγραμμων 
τμημάτων πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιοχή τομής των δύο 
τετραγώνων ώστε τα δύο τμήματα να τέμνονται! 
 

 13



3.2.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
 
 Όσον αφορά την ανάλυση πολυπλοκότητας του παραπάνω 
αλγορίθμου, είναι προφανές ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό n των 
ευθύγραμμων τμημάτων τα οποία εξετάζει για κοινά σημεία. Καθώς ο 
αλγόριθμος εξετάζει τα ευθύγραμμα τμήματα ανά ζευγάρι, συνολικά θα 
επαναληφθεί : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
n

 

 
Εφόσον ο χρόνος για την ολοκλήρωση ελέγχου για κοινά σημεία έχει 

πολυπλοκότητα ίση με Θ(1), κατά συνέπεια η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου 
είναι : 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
2
n

 Θ(1)  

 

2
)1( −⋅ nn  Θ(1)  

 

Θ(
2

)1( −⋅ nn )  

 
Θ(n2) 

 
 Η απόδοση του αλγορίθμου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον 
αριθμό των ευθύγραμμων τμημάτων και έτσι, η πολυπλοκότητα καλύτερης και 
χειρότερης περίπτωσης είναι ίσες με την πολυπλοκότητα μέσης περίπτωσης, 
δηλαδή Θ(n2). 
 
3.2.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
 

Σαν παράδειγμα για την εφαρμογή του αλγορίθμου μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω σχήμα, το οποίο στο επίπεδο εμπεριέχει 
ευθύγραμμα τμήματα με γνωστές συντεταγμένες για τα άκρα του καθενός : 
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 Στο επίπεδο, υπάρχουν συνολικά τρία ευθύγραμμα τμήματα, τα S1, S2 
και S3. Συνεπώς, κατά την αρχικοποίηση του προβλήματος, τα δεδομένα μας 
είναι τα εξής : 
 

n = 3 
S = { S1, S2, S3 } 

T = { ø } 
  

Είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε και τις συναρτήσεις των ευθειών 
για κάθε ευθύγραμμο τμήμα, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, βασιζόμενοι στα 
σημεία αρχής και τέλους κάθε ευθύγραμμου τμήματος. Έτσι λοιπόν, οι 
συναρτήσεις των S1, S2 και S3 ευθειών είναι αντίστοιχα οι ακόλουθες : 
 

yx

yx

yx

=−

=+−

=+

2
1

2
3

84

3
2
1

 

 
 Στη συνέχεια ο αλγόριθμος θα ξεκινήσει να εκτελεί τις επαναλήψεις που 
περιγράψαμε, ερευνώντας ανά ζεύγος τα ευθύγραμμα τμήματα για ύπαρξη 
σημείων τομής. 
 
i j Εκτέλεση 
 

1 
 

2 
 
Ελέγχονται οι S1 και S2 

Υπάρχει σημείο τομής, το σημείο t1 ( 9
31,

9
10 ) 

Το σημείο t1 ανήκει και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
Τ  Τ + { t1 } 
T = { t1 } 
 

 
1 

 
3 

 
Ελέγχονται οι S1 και S3 

Υπάρχει σημείο τομής, το σημείο t2 ( 4
19,

2
7 ) 

Το σημείο t2 ανήκει και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
Τ  Τ + { t2 } 
T = { t1 , t2 } 
 

 
2 

 
3 

 
Ελέγχονται οι S2 και S3 

Υπάρχει σημείο τομής, το σημείο t3 ( 11
20,

11
17 ) 

Το σημείο t3 ανήκει και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
Τ  Τ + { t3 } 
T = { t1 , t2 , t3 } 
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Συνολικά ο αλγόριθμος θα εκτελέσει 3 επαναλήψεις, επιβεβαιώνοντας 
το αποτέλεσμα από την ανάλυση πολυπλοκότητας παραπάνω : 

 

2
)1( −⋅ nn  = 

2
)13(3 −⋅ = 

2
23 ⋅  = 3 

Σχηματικά, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε το τελικό σχήμα στο 
επίπεδο και τα τρία σημεία τομής, όπως και στο παρακάτω σχήμα : 

 

 
 
3.2.5. Σύνοψη 
 
 Ο αλγόριθμος brute force απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ αλλά και 
συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος υπολογισμών για την εύρεση κάθε 
σημείου τομής. Αυτό και μόνο καθιστά τον αλγόριθμο ακατάλληλο για 
προβλήματα μεγάλου μεγέθους. 
 Αντίθετα βέβαια, για προβλήματα μικρού μεγέθους όπου το σύνολο 
των σημείων τομής είναι μικρό ή ακόμα και ένα μοναδικό, ο αλγόριθμος είναι 
αρκετά γρήγορος καθώς το πλήθος των υπολογισμών που απαιτούνται είναι 
συνάρτηση του μεγέθους του προβλήματος. Επίσης, η υλοποίησή του είναι 
εξαιρετικά εύκολη. 
 Παρόλα αυτά, σε θέματα ταχύτητας, δεν μπορεί να συναγωνιστεί 
άλλους αλγορίθμους για μεγάλα προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα ο 
αλγόριθμος Sweep line τον οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω. 
 
3.2.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
 
 Ο αλγόριθμος brute force δεν περιέχει κάποια ιδιαιτερότητα στην 
υλοποίηση. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση του αλγορίθμου slow 
convex hull, στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο βασικά κουμπιά. 

Το πρώτο εκκινεί τον αλγόριθμο ενώ αντίστοιχα το δεύτερο αρχικοποιεί 
τον καμβά, εξαφανίζοντας όλα τα σχήματα που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Η 
εκκίνηση του αλγορίθμου είναι άμεση και μετά το πέρασμα ικανού χρόνο για 
την ολοκλήρωση του αλγορίθμου, τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάνω στον 
καμβά. Όλα τα σημεία τομής που έχουν ανιχνευτεί εμφανίζονται ως μπλε 
σημεία πάνω στον καμβά. 

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα 
χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της εφαρμογής που δημιουργήσαμε, αφού 
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έχουμε προβεί στην εκτέλεση του αλγορίθμου και την ανίχνευση των σημείων 
τομής : 
 

 
 
 Η διαφορά από τις προηγούμενες εφαρμογές έγκειται στην σχεδίαση 
των ευθύγραμμων τμημάτων. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ σε ένα 
σημείο πάνω στον καμβά – το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία του 
ευθύγραμμου τμήματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να σύρει το ποντίκι 
κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μέχρι ένα σημείο. 
Στο σημείο που θα αφήσει το πλήκτρο, θα είναι και το τελικό σημείο του 
ευθύγραμμου τμήματος. Κατά το σύρσιμο του ποντικιού (drag), θα εμφανίζεται 
το ευθύγραμμο τμήμα ώστε να μπορεί να υπολογίσει τελικό μέγεθος που 
επιθυμεί. 
 Φυσικά, αυτή τη διαδικασία δημιουργίας του ευθύγραμμου τμήματος, 
μπορεί να την επαναλάβει όσες φορές επιθυμεί έτσι ώστε τελικά να 
δημιουργήσει το τελικό επιθυμητό σχήμα. 
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3.3. Ο αλγόριθμος Sweep Line 
 
3.3.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
 
 Ο αλγόριθμος Sweep Line είναι ένας αλγόριθμος εύρεσης σημείων 
τομής μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων στο επίπεδο, του οποίου η 
αποδοτικότητα εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του προβλήματος, όσο και 
από το μέγεθος του αποτελέσματος το οποίο εξάγει. 
 Για ένα σύνολο S που αποτελείται από n ευθύγραμμα τμήματα, ο 
αλγόριθμος επιστρέφει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο T που αποτελείται από k 
συνολικά σημεία τομής, των ευθύγραμμων τμημάτων του συνόλου S μεταξύ 
τους. 
 Πριν την εμφάνιση του συγκεκριμένου αλγορίθμου, είχαν προηγηθεί 
πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, για τη δημιουργία αλγορίθμων με 
καλύτερη πολυπλοκότητα από ότι ο αλγόριθμος brute force τον οποίο 
περιγράψαμε παραπάνω. 
 Οι Shamos και Hoey το 1976 [Shamos & Hoey, 1976] παρουσίασαν 
έναν αλγόριθμος ο οποίος με πολυπλοκότητα Θ(nlogn) και βασιζόμενος στο 
γεγονός ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα σημείο τομής, μπορούσε να υπολογίσει 
και τα υπόλοιπα σημεία σαρώνοντας τον χώρο με μία εικονική γραμμή. 
 Βασιζόμενοι στην παραπάνω ιδέα, οι Bentley και Ottmann [Bentley & 
Ottmann, 1979] παρουσίασαν έναν αλγόριθμο ο οποίος μπορούσε να 
υπολογίσει όλα τα σημεία τομής για ένα O(n+k) χώρο, με πολυπλοκότητα 
Θ((n+k) log n). Μετά από εικοσιπέντε και περισσότερα χρόνια, ο αλγόριθμος 
Bentely-Ottman, ή όπως είναι περισσότερο γνωστός ως αλγόριθμος Sweep 
Line, παραμένει ίσως ο πιο δημοφιλής αλγόριθμος σήμερα. 
 Σε αυτό συνέβαλλαν το ότι είναι εξαιρετικά εύκολος στην κατανόηση 
αλλά και στη πρακτική του εφαρμογή. Βέβαια, ο αλγόριθμος αυτός δεν 
κατάφερε να έχει την θεωρητικά μικρότερη δυνατή πολυπλοκότητα και αυτό 
είχε ως συνέπεια να είναι ο πρώτος από πολλούς παρόμοιας λογικής 
αλγορίθμων οι οποίοι εμφανίστηκαν μετέπειτα. 

Μια δεκαετία αργότερα, οι Chazelle και Edelsbrunner [Chazelle & 
Edelsbrunner, 1992] ανακάλυψαν έναν βέλτιστο αλγόριθμο με 
πολυπλοκότητα Θ(nlogn + k). Τα μειονεκτήματα αυτού του αλγορίθμου ήταν 
ότι απαιτούσε Ο(n+k) αποθηκευτικό χώρο και ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην 
πρακτική εφαρμογή. Ο αλγόριθμος αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και ο 
Balaban [Balaban, 1995] ανέπτυξε ένα ντετερμινιστικό αλγόριθμο με 
πολυπλοκότητα Θ(nlogn + k) μερικά χρόνια αργότερα. 

Παρόλα αυτά, οι αλγόριθμοι Shamos-Hoey και Bentley-Ottman 
παρέμειναν στο κέντρο της επικαιρότητας, μέχρι και σήμερα, και ακόμα 
αποτελούν αντικείμενο μελέτης. 
 
3.3.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
 
  Η είσοδος του αλγορίθμου αποτελείται από ένα σύνολο S = { Li } 
ευθύγραμμων τμημάτων Li και η έξοδος είναι ένα σύνολο Τ = { Ij } με τα 
σημεία τομής αυτών των ευθύγραμμων τμημάτων μεταξύ τους. 
 Το ότι ο αλγόριθμος ονομάζεται Sweep Line βασίζεται στο ότι η 
λειτουργία του μπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά ως μία κάθετη γραμμή στον 
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άξονα Χ ενός ορθοκανονικού συστήματος, η οποία σαρώνει το επίπεδο από 
αριστερά προς τα δεξιά, συλλέγοντας πληροφορίες και αναγνωρίζοντας τα 
σημεία τομής των ευθύγραμμων τμημάτων, τα οποία βρίσκονται 
διασκορπισμένα στο επίπεδο. 
 Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγει η γραμμή σάρωσης είναι βασικά 
μία διατεταγμένη λίστα με όλα τα ευθύγραμμα τμήματα του επιπέδου, και τα 
οποία τέμνουν τη γραμμή σάρωσης. 
 Το κλειδί στην όλη λειτουργία του αλγορίθμου είναι ότι κάθε φορά 
ελέγχονται τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία τέμνουν την γραμμή σάρωσης, 
αν τέμνονται μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε να ελέγξουμε 
κάθε ευθύγραμμο τμήμα του επιπέδου αν τέμνεται με κάποιο άλλο, κάτι στο 
οποίο προβαίνει ο αλγόριθμος brute force. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στον χρόνο που απαιτεί ο αλγόριθμος sweep line για την εύρεση των σημείων 
τομής. Δύο ευθύγραμμα τμήματα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση 
μεταξύ τους, είναι αυτονόητο ότι δεν τέμνονται. 
 Αυτή η διαδικασία ελέγχου και εύρεσης των σημείων τομής είναι η 
καρδία του αλγορίθμου και ο κύριος παράγοντας την εξαιρετικής του 
απόδοσης. 
 Συνήθως η γραμμή σάρωσης (sweep line), σαρώνει το επίπεδο από 
αριστερά προς τα δεξιά και είναι κάθετη στον άξονα Χ του ορθοκανονικού 
συστήματος. Υπάρχουν βέβαια και πολλές παραλλαγές όπου η γραμμή 
σάρωσης είναι κάθετη στον άξονα Υ και σαρώνει το επίπεδο από πάνω προς 
τα κάτω, και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν σε 
καμιά περίπτωση την εκτέλεση του αλγορίθμου και τον τρόπο λειτουργίας του 
πάνω στο επίπεδο. 
 Η γραμμή σάρωσης, κρατά πληροφορίες για το επίπεδο και πιο 
συγκεκριμένα μια σειρά από όλα τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία τέμνει ανά 
πάσα στιγμή, μέσα από τη χρήση μιας διατεταγμένης λίστας. Στην περίπτωση 
που η γραμμή σάρωσης κινείται στον άξονα Χ από αριστερά προς τα δεξιά, τα 
ευθύγραμμα τμήματα στη λίστα αποθηκεύονται διατεταγμένα ως προς τη 
συντεταγμένη Χ του αριστερού τους άκρου. Αυτές οι πληροφορίες, 
αναφέρονται συνοπτικά ως «κατάσταση» (ή status όπως έχει επικρατήσει) της 
γραμμής σάρωσης. 
 Αυτή η κατάσταση αλλάζει όταν συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα κατά 
τη σάρωση του επιπέδου, και πιο συγκεκριμένα στις εξής περιπτώσεις : 
 

• Όταν η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της από αριστερά προς τα 
δεξιά συναντήσει ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο την τέμνει 
(ουσιαστικά όταν συναντήσει το αριστερό άκρο του ευθύγραμμου 
τμήματος). 

 
• Όταν η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της από αριστερά προς τα 

δεξιά σταματήσει να τέμνεται από ένα ευθύγραμμο τμήμα (ουσιαστικά 
όταν συναντήσει το τελευταία σημείο του ευθύγραμμου τμήματος, 
δηλαδή το δεξί του άκρο). 

 
• Όταν η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της από αριστερά προς τα 

δεξιά συναντήσει ένα σημείο τομής δύο ευθύγραμμων τμημάτων. 
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Τα παραπάνω γεγονότα ορίζουν και την απόκριση του αλγορίθμου σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Καθένα από αυτά τα τρία γεγονότα οδηγούν τον 
αλγόριθμο ώστε να προβεί σε διαφορετικές ενέργειες, και πιο συγκεκριμένα : 

 
• Αν η γραμμή σάρωσης συναντήσει ένα ευθύγραμμο τμήμα, αυτό 

αποθηκεύεται στην κατάσταση της γραμμής σάρωσης και ελέγχεται αν 
τέμνει τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα 
μέσα στην κατάσταση της γραμμής σάρωσης. 

 
• Αν η γραμμή σάρωσης σταματήσει να τέμνεται από ένα ευθύγραμμο 

τμήμα, τότε το ευθύγραμμο τμήμα διαγράφεται από την κατάσταση της 
γραμμής σάρωσης. 

 
• Αν δύο ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται, τότε η σειρά διάταξής τους 

στην κατάσταση της γραμμής σάρωσης, αντιστρέφεται. 
 

Ο αλγόριθμος πέρα από την κατάστασή του, διατηρεί και μία λίστα 
γεγονότων. Αυτά τα γεγονότα, όταν συμβούν, οδηγούν στις παραπάνω 
διεργασίες. Κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου, όλα τα άκρα των 
ευθύγραμμων τμημάτων του επιπέδου αποθηκεύονται στη λίστα γεγονότων 
του αλγορίθμου. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ως γεγονότα στην αρχή υπάρχουν μόνο 
τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων διατεταγμένα ως προς την Χ 
συντεταγμένη τους, ενώ στη λίστα γεγονότων δεν αναφέρονται τα σημεία 
τομής των τμημάτων. Ο αλγόριθμος στην αρχή δεν γνωρίζει αν υπάρχουν 
σημεία τομής. 

Θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε τον άξονα Χ με το χρόνο [Sunday, 
2001]. Η κίνηση της γραμμής σάρωσης πάνω στον άξονα Χ, προσδιορίζει 
κάθε φορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε κάθε 
φορά. Κάθε φορά που η γραμμή σάρωσης συναντήσει ένα γεγονός από τη 
λίστα γεγονότων του αλγορίθμου (στην οποία κάθε σημείο βρίσκεται 
διατεταγμένο ως προς τη συντεταγμένη Χ), τότε, ανάλογα με το σημείο 
προβαίνει στις παραπάνω λειτουργίες που αναφέραμε. Η διαφορά έγκειται 
στο ότι κατά τον έλεγχο τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων της 
κατάστασης, το σημείο ή τα σημεία τομής που βρεθούν, εισάγονται ως 
γεγονότα στη λίστα γεγονότων της γραμμής σάρωσης. 

Αυτή η συσχέτιση του άξονα με το χρόνο είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για την 
καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του αλγορίθμου και τον χειρισμό των 
«γεγονότων», όπως τα ορίσαμε πιο πάνω. Κάθε γεγονός βρίσκεται 
διατεταγμένο πάνω στον άξονα του χρόνο, τον ρόλου του οποίου παίζει στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο άξονας Χ του ορθοκανονικού μας συστήματος. Με 
τον ίδιο τρόπο που κάθε γεγονός μπορεί να τοποθετηθεί διατεταγμένο πάνω 
στον άξονα του χρόνου, έτσι και κάθε σημείο μπορεί να τοποθετηθεί 
διατεταγμένο βάσει της συντεταγμένης Χ πάνω στον άξονα Χ. 

Βλέπουμε λοιπόν πως η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της πάνω στο 
επίπεδο, συλλέγει πληροφορίες και ανάλογα προβαίνει στις απαραίτητες 
λειτουργίες. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον αλγόριθμο ως έναν 
αλγόριθμο «οδηγούμενο από γεγονότα» (event-driven algorith) καθώς και να 
τον κατηγοριοποιήσουμε ανάμεσα στους ντετερμινιστικούς αλγόριθμους. 
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Παρακάτω μπορούμε να δούμε τον αλγόριθμο Sweep line με τη χρήση 
κατάλληλου ψευδοκώδικα : 
 
Αλγόριθμος : Sweep_line 
Δεδομένα : S 
Αποτελέσματα : G 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

 
Q = { όλα τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων του S διατεταγμένα } 
T = { ø } 
Όσο Q ≠ { ø } 
      Εύρεση του επόμενου σημείου p ∈ S 
      Q  Q – { p } 
      Χειρισμός_σημείου ( p ) 

 
Στον παραπάνω αλγόριθμο, ως S συμβολίζουμε ένα σύνολο 

ευθύγραμμων τμημάτων στο επίπεδο, ενώ ως G συμβολίζουμε το σύνολο των 
σημείων τομής των ευθύγραμμων τμημάτων, που ουσιαστικά  είναι και το 
αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου. 

Αντίστοιχα, με Q συμβολίζουμε τη λίστα γεγονότων, βάσει της οποίας 
λειτουργεί ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση 
Χειρισμός_σημείου η οποία αναλαμβάνει την εφαρμογή των αντίστοιχων 
λειτουργιών, βάσει του είδους του σημείου το οποίο εξετάζεται (αν είναι δεξί 
άκρο ευθύγραμμου τμήματος, αν είναι αριστερό άκρο ευθύγραμμου τμήματος, 
ή αν είναι σημείο τομής δύο ευθύγραμμων τμημάτων). 

Με T συμβολίζουμε κάθε φορά την κατάσταση της γραμμής σάρωσης. 
Στην αρχή, η κατάσταση της γραμμής είναι κενή καθώς η γραμμή σάρωσης 
δεν έχει συναντήσει κανένα ευθύγραμμο τμήμα. Αντίθετα, η λίστα Q περιέχει 
όλα τα σημεία – άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων ως γεγονότα. 

Η συνάρτηση Χειρισμός_σημείου αναλαμβάνει να κάνει τους 
απαραίτητους ελέγχους που αναφέραμε και πιο πάνω, για το συγκεκριμένο 
σημείο p όπου βρίσκεται η γραμμή σάρωσης. Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο 
το σημείο p και παράγει ως έξοδο τη λίστα G με όλα τα σημεία τομής που 
υπάρχουν. 

Ξεκινώντας η συνάρτηση, διαχωρίζει τα ευθύγραμμα τμήματα στο 
σύνολο L(p) για όλα εκείνα τα τμήματα τα οποία έχουν το σημείο p ως 
αριστερό τους άκρο, στο σύνολο R(p) για όλα εκείνα τα τμήματα τα οποία 
έχουν το σημείο p ως δεξί τους άκρο και τέλος, στο σύνολο C(p) για όλα 
εκείνα τα τμήματα στα οποία το σημείο p είναι εσωτερικό τους. 

Αν φυσικά υπάρχουν ευθύγραμμα τμήματα έτσι ώστε η ένωση των 
παραπάνω συνόλων δεν είναι κενό, το σημείο p αποτελεί γεγονός για τον 
αλγόριθμο και προστίθεται στη λίστα Q. Στη συνέχεια, αφαιρούνται όλα τα 
διανύσματα τα οποία έχουν ως δεξί άκρο το σημείο p καθώς κατά την κίνηση 
της γραμμής σάρωσης προς τα δεξιά, θα σταματήσουν να την τέμνουν ενώ 
αντίστοιχα όλα τα ευθύγραμμα τμήματα με αριστερό σημείο το p θα 
προστεθούν καθώς το σημείο p θα είναι το πρώτο σημείο τομής με τη γραμμή 
σάρωσης. Τα ευθύγραμμα τμήματα των οποίων το σημείο p είναι εσωτερικό, 
παραμένουν καθώς δεν έχει φτάσει η γραμμή σάρωσης ακόμα στο δεξί τους 
άκρο. 
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Αυτή η αντιμετώπιση αποτελεί και την κύρια ιδέα πίσω από τον 
αλγόριθμο. Τα διανύσματα τα οποία απέχουν πολύ μεταξύ τους, δεν θα 
ελεγχθούν για τυχών σημεία τομής καθώς οι προβολές τους πάνω στον άξονα 
Χ δεν τέμνονται σε κανένα σημείο και έτσι ο έλεγχος είναι άσκοπος. 

Στη συνέχεια θα ελεγχθούν όλα τα ευθύγραμμα τμήματα της λίστας Τ, 
για σημεία τομής μεταξύ τους, και τα τυχών σημεία που θα υπολογισθούν θα 
αποθηκευτούν στη γενική λίστα G, μαζί με τα άκρα των ευθύγραμμων 
τμημάτων. 

Η συνάρτηση Χειρισμός_σημείου παρατίθεται παρακάτω σε μορφή 
ψευδοκώδικα : 
 
Συνάρτηση : Χειρισμός_σημείου 
Δεδομένα : p 
Αποτελέσματα : G 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
8 
9 
10 
 
11 
 
12 
13 
14 
 
15 
16 
17 
 

 
Έστω ότι L(p) είναι το σύνολο των ευθύγραμμων τμημάτων των 
οποίο το αριστερό άκρο είναι το p και R(p) το σύνολο των 
ευθύγραμμων τμημάτων των οποίων το δεξί άκρο είναι το p. Για 
κάθετα ευθύγραμμα τμήματα, έστω ότι το πάνω άκρο είναι το 
αριστερό. 
 
Αναζήτηση στο Τ για ένα σύνολο C(p) του οποίου όλα τα 
ευθύγραμμα τμήματα περιέχουν το σημείο p στο εσωτερικό τους. 
 
Αν L(p) U R(p) U C(p) ≠ { ø } 
        G  G + { p } 
 
Τ  Τ – { R(p) U C(p) } 
 
Τ  Τ + { L(p) U C(p)  } 

Τα νέα σημεία προστίθενται ταξινομημένα κατά την Χ 
συντεταγμένη. Αν υπάρχει κάθετο ευθύγραμμο τμήμα στον 
άξονα Χ τότε προστίθεται τελευταίο. 

 
Αν L(p) U C(p)  = { ø } 
 
        su  Πάνω γείτονας του p στο Τ 
        sl  Κάτω γείτονας του p στο Τ 
        Βρές_νέο_γεγονός (su , sl , p) 
 
αλλιώς 
 
        s’  Κορυφαίο ευθύγραμμο τμήμα του L(p) U C(p) στο Τ 
        su  Πάνω γείτονας του s’ στο Τ 
        Βρές_νέο_γεγονός (su , s’ , p) 
 
        s”  Χαμηλότερο ευθύγραμμο τμήμα του L(p) U C(p) στο Τ 
        sl  Κάτω γείτονας του s” στο Τ 
        Βρές_νέο_γεγονός (sl , s” , p) 
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Η παραπάνω συνάρτηση  χρησιμοποιεί τη συνάρτηση 
Βρές_νέο_γεγονός. Η τελευταία έχει το ρόλο για κάθε νέο σημείο τομής το 
οποίο αναγνωρίζει η συνάρτηση Χειρισμός_σημείου, να ελέγχει αν υπάρχει 
ήδη ως γεγονός, και αν όχι, να το προσθέτει στη λίστα γεγονότων Q του 
αλγορίθμου. 

Είναι προφανές ότι το σημείο, για να μην αποτελεί νέο γεγονός, θα 
πρέπει καταρχήν να βρίσκεται δεξιά από τη γραμμή σάρωσης (η οποία 
βρίσκεται στο σημείο p από όπου και καλείται η συνάρτηση και το ίδιο το 
σημείο να μην έχει ήδη αποθηκευτεί στη λίστα Q. 

Παρακάτω μπορούμε να δούμε τον ψευδοκώδικα της συνάρτησης : 
 
Συνάρτηση : Βρές_νέο_γεγονός 
Δεδομένα : su, sl, p 
Αποτελέσματα : Q 
 
1 
2 
3 
4 
 

 
Αν su ∩ sl ≠ { ø } 
        Αν το σημείο su ∩ sl βρίσκεται δεξιά του p 
               Αν το σημείο su ∩ sl δεν υπάρχει στο Q 
                        Q  Q + { su ∩ sl } 
 

 
Η συνάρτηση, στην περίπτωση που το σημείο δεν αποτελεί νέο 

γεγονός, το αγνοεί και επιστρέφει τον έλεγχο στην συνάρτηση 
Χειρισμός_σημείου. 
 
3.3.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
 

Έχει παρατηρηθεί ότι ο αλγόριθμος, στην περίπτωση που το σύνολο 
των σημείων τομής k είναι μεγαλύτερο της τάξης Θ(n2), ο χρόνος που 
απαιτείται είναι της τάξης του Θ(n2logn), κάτι που σημαίνει ότι είναι χειρότερο 
από τον χρόνο Θ(n2) που απαιτεί ο αλγόριθμος brute force που είδαμε πιο 
πάνω. 

Αντίθετα, όταν το σύνολο των σημείων τομής k είναι μικρότερο ή ίσο 
της τάξης Θ(n2), ο χρόνος που απαιτεί ο αλγόριθμος προσεγγίζει τον 
μικρότερο αναμενόμενο, δηλαδή Θ(n log n). 

Σε γενικές γραμμές, η πολυπλοκότητα του παραπάνω αλγορίθμου 
όπως έχει υπολογιστεί είναι Θ((n+i) log n), όπου i ο αριθμός των σημείων 
τομής που περιέχονται στο επίπεδο. 
 Όμως ας αναλύσουμε την πολυπλοκότητα πιο διεξοδικά, για ένα 
πρόβλημα με n ευθύγραμμα τμήματα και i συνολικά σημεία τομής μεταξύ 
αυτών των ευθύγραμμων τμημάτων. 
 Για συνολικά n ευθύγραμμα τμήματα, όλα τα άκρα αυτών είναι 
προφανές ότι είναι 2n. Επίσης, καθότι ευθύγραμμα τμήματα, θα υπάρχουν το 
πολύ n2 σημεία τομής. Είναι επίσης προφανές ότι δύο ευθύγραμμα τμήματα 
τέμνονται το πολύ σε ένα σημείο, με εξαίρεση τα ευθύγραμμα τμήματα τα 
οποία ταυτίζονται ολοκληρωτικά ή εν μέρει, και έχουν την ίδια κατεύθυνση. 
Άρα, ο μέγιστος αριθμός σημείων – είτε άκρων ευθύγραμμων τμημάτων είτε 
σημείων τομής μεταξύ αυτών – είναι 2n + n2. Το σημαντικό είναι ότι η 
πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εξαρτάται από τον αριθμό των σημείων 
τομής και από το συνολικό αριθμό των ευθύγραμμων τμημάτων που 
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υπάρχουν στο επίπεδο. Στη χειρότερη περίπτωση βέβαια που όλα τα 
ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται μεταξύ τους, τότε η πολυπλοκότητα του 
αλγορίθμου είναι Θ(n2). 
 Σαφών και τα αποτελέσματα δεν είναι καλύτερα από τον αλγόριθμο 
brute force αλλά συνήθως σε τέτοια προβλήματα, τα σημεία τομής δεν 
προσεγγίζουν σε πλήθος τον αριθμό n2. 
 
3.3.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
 
 Ως παράδειγμα για την εφαρμογή του αλγορίθμου ας θεωρήσουμε τα 
παρακάτω ευθύγραμμα τμήματα στο επίπεδο, έστω s1, s2, s3 και s4. Στο 
παρακάτω σχήμα μπορούμε να διακρίνουμε την τοπολογία των τεσσάρων 
διανυσμάτων. 

 
 

Η κατανομή των διανυσμάτων είναι τυχαία στο χώρο έτσι ώστε να 
εμφανίζονται αρκετά σημεία τομής. Ο αλγόριθμος θα προσπαθήσει να 
εντοπίσει τα συγκεκριμένα αυτά σημεία. 

Ξεκινώντας ο αλγόριθμος θα αρχικοποιήσει τις δύο λίστες Q και T, έτσι 
ώστε η μεν Q να περιέχει όλα τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων του S 
διατεταγμένα (έστω «α» για το αριστερό άκρο και «δ» για το δεξί άκρο κάθε 
ευθύγραμμου τμήματος), οι δε Τ και G να είναι κενές. Έτσι λοιπόν : 

 
Q = { s1α, s2α, s3α, s4α, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
T = { ø } 
G = { ø } 
 
Η γραμμή σάρωσης δεν έχει ακόμα συναντήσει κάποιο ευθύγραμμο 

τμήμα και η όλη εικόνα του επιπέδου παρουσιάζει την κάτωθι μορφή (η 
κίνηση της γραμμής σάρωσης γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά) : 
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Το επόμενο σημείο είναι το s1α καθώς η λίστα Q είναι διατεταγμένη. Το 
στοιχείο αυτό διαγράφεται από τη λίστα και οδηγούμαστε στον χειρισμό του 
σημείου από τη συνάρτηση Χειρισμός_σημείου. Η λίστα Q πλέον περιέχει τα 
ακόλουθα στοιχεία : 
 

Q = { s2α, s3α, s4α, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
 

 
 

Επίσης τα σύνολα L, R, C τα οποία για το συγκεκριμένο σημείο 
εμπεριέχουν τα ευθύγραμμα τα οποία έχουν ως αριστερό άκρο το σημείο, ως 
δεξί άκρο το σημείο, και ως εσωτερικό σημείο αντίστοιχα. Οι τιμές τους θα 
είναι οι κάτωθι : 

 
L = { s1 } 
R = { ø } 
C = { ø } 

 
 Αντίστοιχα με τις παραπάνω τιμές, η λίστα Τ εμπεριέχει μόνο το 
διάνυσμα s1 το οποίο έχει συναντήσει η γραμμή σάρωσης, όπως φαίνεται και 
στο παραπάνω σχήμα, δηλαδή ισχύει : 
 
 Τ = { s1 } 
 

Καθώς δεν υπάρχουν άλλα ευθύγραμμα τμήματα στο Τ, δεν ερευνούμε 
για τυχών σημεία τομής. Άντ’ αυτού, θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο 
της γραμμής σάρωσης. 
 Καθώς η λίστα Q δεν είναι κενή, θα προχωρήσουμε. Το επόμενο 
σημείο αναφοράς – γεγονός όπου θα σταματήσει η γραμμή σάρωσης είναι το 
σημείο s2α, το οποίο και θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q, δηλαδή : 
 

Q = Q - { s2α } = Q = { s3α, s4α, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
 Καθώς συναντάμε ένα καινούργιο ευθύγραμμο τμήμα, το s2, αυτόματα 
θα το προσθέσουμε στη λίστα Τ : 
 
 Τ = Τ + { s2 } = { s1 , s2 } 
 
 Αντίστοιχα, γεωμετρικά η τοπολογία θα είναι η κάτωθι, με τη 
μετακίνηση της γραμμής σάρωσης : 
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Αντίστοιχα με τα παραπάνω, οι τιμές των τριών συνόλων L, R και C θα 
διαμορφωθεί ως εξής : 
 

L = { s2 } 
R = { ø } 
C = { s1 } 
 
Καθώς L(p) U C(p)  ≠ { ø } θα ελεγχθεί για σημείο τομής από τη 

συνάρτηση βρες νέο γεγονός για s’ = s2 και για su = s1. Καθώς υπάρχει σημείο 
τομής μεταξύ των δύο αυτών ευθύγραμμων τμημάτων, προστίθεται στη λίστα 
Q η οποία παίρνει την εξής μορφή : 

 
Q = { s3α, s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
Επιπλέον το σημείο τομής θα προστεθεί και στη λίστα G ως νέο σημείο 

τομής, ως εξής : 
 
G = G + { s1∩s2 } = { s1∩s2 } 
 
Δεν υπάρχουν άλλες λειτουργίες για το συγκεκριμένο σημείο, οπότε 

προχωράμε τη γραμμή σάρωσης στο επόμενο σημείο – γεγονός, το οποίο 
είναι το s3α το οποίο αφαιρούμε και από τη λίστα : 

 
Q = Q - { s3α } = { s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
Πέρα από τη λίστα Q, θα ενημερωθεί και η λίστα Τ καθώς συναντάμε 

ένα καινούργιο ευθύγραμμο τμήμα : 
 
Τ = Τ + { s3 } = { s1 , s2 , s3 } 
 
Στο συγκεκριμένο σημείο, η γραμμή σάρωσης τέμνεται από τρία 

διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα τα οποία θα εξετάσουμε για τυχών σημεία 
τομής μεταξύ τους. Γραφικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ποια είναι η θέση 
της γραμμής σάρωσης στο παρακάτω σχήμα : 
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Οι τιμές των τριών συνόλων L, R και C θα διαμορφωθεί ως εξής, 
σύμφωνα με το νέο σημείο : 
 

L = { s3 } 
R = { ø } 
C = { s1,s2 } 
 
Καθώς L(p) U C(p)  ≠ { ø } θα ελεγχθεί για σημείο τομής από τη 

συνάρτηση βρες νέο γεγονός για s’ = s1 και για su = s3. Καθώς υπάρχει σημείο 
τομής μεταξύ των δύο αυτών ευθύγραμμων τμημάτων, προστίθεται στη λίστα 
Q η οποία παίρνει την εξής μορφή : 

 
Q = { s1∩s3, s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
Παράλληλα με την ενημέρωση της λίστα Q, θα ενημερωθεί αντίστοιχα 

και η λίστα G με τα σημεία τομής που έχουν αναγνωριστεί μέχρι αυτό το 
σημείο : 

 
G = G + { s1∩s3 } = { s1∩s2 , s1∩s3 } 
 
Επίσης θα γίνει έλεγχος για τα ευθύγραμμα τμήματα s” = s2 και sl = s3 

αλλά καθώς δεν τέμνονται, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο 
γεγονός. 

Το επόμενο σημείο είναι το σημείο τομής των s1 και s3. Οι τιμές των L, 
R και C θα διαμορφωθούν ως εξής : 

 
L = { ø } 
R = { ø } 
C = { s1,s2,s3 } 
 
Καθώς η γραμμή σάρωσης δεν διατρέχει κάποιο καινούργιο 

ευθύγραμμο τμήμα, η λίστα Τ δεν αλλάζει περιεχόμενο και παραμένει ως έχει. 
Η ακριβής θέση της γραμμής σάρωσης διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα : 
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Το σημείο θα αφαιρεθεί στη συνέχει από τη λίστα όπως και στις 
προηγούμενες περιπτώσεις : 

 
Q = Q – { s1∩s3 } = { s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 

 
Τα ευθύγραμμα τμήματα s1, s2 και s3 θα ελεγχθούν για τυχών πιθανά 

σημεία τομής μεταξύ τους. Ανάλογα θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε το 
σημείο τομής μεταξύ των s1 και s2 τμημάτων αλλά καθώς έχει ήδη υπολογιστεί 
και εισαχθεί στην λίστα Q, δεν προχωράμε στην καταχώρηση. 

Η γραμμή σάρωσης θα συνεχίσει να κινείται από αριστερά προς τα 
δεξιά προς το επόμενο σημείο της λίστας Q, που είναι το αριστερό άκρο του 
ευθύγραμμου τμήματος s4 : 

 

 
 

Καταρχήν, το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα γεγονότων Q και 
η τελική μορφή της λίστας θα είναι η ακόλουθη : 
 

Q = Q – { s4α } = {s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
Φυσικά, αντίστοιχα θα μεταβληθεί και η δομή της λίστας Τ καθώς 

πλέον, η γραμμή σάρωσης τέμνεται από τέσσερα διαφορετικά ευθύγραμμα 
τμήματα : 

 
Τ = Τ + { s4 } = { s1 , s2 , s3 , s4 } 
 
Αντίστοιχα με τα παραπάνω, οι τιμές των τριών συνόλων L, R και C θα 

διαμορφωθεί ως εξής : 
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L = { s4 } 
R = { ø } 
C = { s1 , s2 , s3 } 

 
Με τον ίδιο τρόπο που δουλέψαμε και πιο πάνω, τα τέσσερα 

διανύσματα μεταξύ τους θα ελεγχθούν για τυχών σημεία τομής. 
Τα δύο νέα σημεία τομής που ανακαλύπτει η συνάρτηση 

Βρες_νέο_γεγονός είναι τα s4 ∩ s3 και s4 ∩ s2. Αυτά διατεταγμένα θα 
προστεθούν στη λίστα γεγονότων Q, έτσι ώστε η τελευταία να πάρει την 
κάτωθι μορφή : 

 
Q = {s1∩s2, s4∩s3, s3δ, s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
Αντίστοιχα, στη λίστα G θα προστεθούν αυτά τα δύο νέα σημεία τομής 

μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων : 
 

 G = G + { s3∩s4 , s2∩s4 } = { s1∩s2 , s1∩s3 , s3∩s4 , s2∩s4 } 
 
 Η γραμμή σάρωσης θα συνεχίσει την πορεία της από αριστερά προς 
τα δεξιά. Επόμενος σταθμός είναι το σημείο s1∩s2, το οποίο και θα αφαιρεθεί 
από τη λίστα Q : 
 
 Q = Q – { s1∩s2 } = {s4∩s3, s3δ, s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
 
 Η συγκεκριμένη θέση της γραμμής σάρωσης φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα : 
 

 
 

Οι τιμές των διανυσμάτων L, R και C διαμορφώνεται ως εξής για το 
συγκεκριμένο σημείο : 

 
L = { ø } 
R = { ø } 
C = { s1 , s2 , s3 , s4 } 

 
 Η λίστα Τ δεν αλλάζει περιεχόμενο. Καθώς όλα τα σημεία τομής έχουν 
ήδη υπολογιστεί και εισαχθεί στη λίστα G, ο αλγόριθμος θα προχωρήσει προς 
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το επόμενο σημείο – γεγονός από τη λίστα Q, χωρίς να καταχωρήσει 
οτιδήποτε στα υπάρχουσα δεδομένα. 

Το επόμενο σημείο μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παρακάτω 
σχήμα : 
 

 
 

Το σημείο τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων s3 και s4 θα 
αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 

 
Q = Q – { s4∩s3 } = { s3δ, s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 

 
 Εδώ συμβαίνει ότι και στο προηγούμενο σημείο – γεγονός. Όλα τα 
σημεία τομής που μπορούμε να υπολογίσουμε έχουν ήδη εισαχθεί από 
προγενέστερα σημεία – γεγονότα στη λίστα G και έτσι δεν προβαίνουμε σε 
καμία άλλη αλλαγή ή καταχώρηση. Επίσης, τα διανύσματα L, R, C και T δεν 
μεταβάλλονται από το προηγούμενο σημείο. Κατά συνέπεια, θα 
προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο που είναι το δεξί άκρο του ευθύγραμμου 
τμήματος s3. Το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 
 

Q = Q – { s3δ } = { s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
 

Στο παρακάτω σχήμα, η γραμμή σάρωσης βρίσκεται ακριβώς στο δεξί 
άκρο του ευθύγραμμου τμήματος : 

 

 
 

Είναι η πρώτη φορά που η γραμμή σάρωσης συναντά το δεξί άκρο 
ενός ευθύγραμμου τμήματος. Το συγκεκριμένο τμήμα θα αφαιρεθεί από τη 
λίστα Τ, καθώς είναι και το τελευταίο σημείο του τμήματος το οποίο από το 
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επόμενο σημείο, θα σταματήσει να τέμνει τη γραμμή σάρωσης. Έτσι λοιπόν 
θα εκτελεστεί η αφαίρεση : 

 
Τ = Τ - { s3 } = { s1 , s2 , s4 } 
 
Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες λίστες L, R και C τροποποιούνται ανάλογα, 

ως εξής : 
 
L = { ø } 
R = { s3 } 
C = { s1 , s2 , s4 } 
 
Για τους ίδιους λόγους με το προηγούμενο σημείο, δεν εισάγεται αλλά 

ούτε και ανιχνεύεται κάποιο νέο σημείο τομής, το οποίο και θα προστεθεί στη 
λίστα G. 

Συνεπώς, ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο – γεγονός 
και θα το αφαιρέσει από τη λίστα Q : 

 
Q = Q – { s4∩s2 } = { s1δ, s2δ, s4δ } 
 
Σχηματικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη θέση της γραμμής 

σάρωσης στο παρακάτω σχήμα : 
 

 
 

Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένα σημείο τομής το οποίο έχουμε 
ήδη ανιχνεύσει και προσθέσει στη λίστα G. Γι’ αυτό το λόγο δεν πρόκειται να 
προβούμε σε κάποια άλλη αλλαγή, ούτε στη λίστα Τ με τα ενεργά – 
εφαπτόμενα στη γραμμή σάρωσης ευθύγραμμα τμήματα. Από το 
προηγούμενο σημείο, μόνο οι λίστες L, R και C μεταβάλλονται και παίρνουν 
τις παρακάτω μορφές : 

 
L = { ø } 
R = { ø } 
C = { s1 , s2 , s4 } 

 
 Ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο το οποίο είναι το 
δεξί άκρο του ευθύγραμμου τμήματος s1. Αντίστοιχα με την παραπάνω 
περίπτωση, το ευθύγραμμο τμήμα θα αφαιρεθεί από τη λίστα Τ, ενώ 
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αντίστοιχα το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα γεγονότων Q. Οι 
πράξεις που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω : 
 

Τ = Τ - { s1 } = { s2 , s4 } 
 
 Q = Q – { s1δ } = { s2δ, s4δ } 
 
 Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε την ακριβή θέση της 
γραμμής σάρωσης : 

 
 

Αντίστοιχα, οι λίστες L, R και C θα πάρουν την κάτωθι μορφή : 
 
L = { ø } 
R = { s1 } 
C = { s2 , s4 } 
 
Δεν υπάρχουν τυχών νέα σημεία τομής και έτσι ο αλγόριθμος θα 

κατευθυνθεί προς το επόμενο σημείο – γεγονός, το οποίο είναι το δεξί άκρο 
του ευθύγραμμου τμήματος s2, όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω 
σχήμα : 

 
 

Αντίστοιχα με το προηγούμενο σημείο, και το ευθύγραμμο τμήμα s2 θα 
αφαιρεθεί από τη λίστα Τ, αλλά και το σημείο θα αφαιρεθεί από τη λίστα 
γεγονότων Q, ως εξής : 

 
Τ = Τ - { s2 } = { s4 } 

 
Q = Q – { s2δ } = { s4δ } 
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Είναι φανερό πλέον ότι οι λίστες L, R και C θα πάρουν την ακόλουθη 
μορφή : 

 
L = { ø } 
R = { s2 } 
C = { s4 } 

 
 Αντίστοιχα με το προηγούμενο σημείο, δεν υπάρχει κάποιο σημείο 
τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων το οποίο θα πρέπει να 
χειριστούμε, ούτε επιτελούμε κάποια άλλη αλλαγή στις λίστες. Γι’ αυτό το 
λόγο, ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο και τελευταίο σημείο του 
παραδείγματός μας. Το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 
 

Q = Q – { s4δ } = { ø } 
 
Στο παρακάτω σχήμα, η γραμμή σάρωσης έχει φτάσει στο τελευταίο 

και πιο δεξί σημείο του παραδείγματός μας : 
 

 
 

Το σημείο, ως τελευταίο σημείο του διανύσματος s4 μας οδηγεί στο να 
το αφαιρέσουμε από τη λίστα Τ : 

 
Τ = Τ - { s4 } = { ø } 
 
Αντίστοιχα, οι λίστες L, R και C θα πάρουν τις εξής τιμές, βάσει του 

παραπάνω σχήματος : 
 

L = { ø } 
R = { s4 } 
C = { ø } 

 
 Δεν υπάρχουν άλλα σημεία τομής, οπότε ο αλγόριθμος θα προχωρήσει 
στο επόμενο σημείο. Καθώς όμως η λίστα Q έχει ήδη γίνει κενή, ο αλγόριθμος 
θα σταματήσει την εκτέλεση και θα ολοκληρωθεί. Είναι φανερό ότι η τελευταία 
τιμή της λίστας G θα εμπεριέχει όλα τα σημεία τομής που αναγνώρισε ο 
αλγόριθμος. Η τελευταία τιμής της, που αποτελεί και τη λύση του 
προβλήματος, είναι η κάτωθι : 
 

G = { s1∩s2 , s1∩s3 , s3∩s4 , s2∩s4 } 
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3.3.5. Σύνοψη 
 
 Ο αλγόριθμος sweep line είναι ένας αρκετά αποδοτικός αλγόριθμος, ο 
οποίος αν και εμφανίστηκε πριν από δύο και περισσότερες δεκαετίες, 
συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως έως και σήμερα. Κατά καιρούς έχει και 
συνεχίζει να είναι αντικείμενο μελέτης και έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό 
τις διάφορες προσπάθειες ανάπτυξης καλύτερων αλγορίθμων εύρεσης 
σημείων τομής. 

Αν και η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου τον καθιστά δυσκολότερο 
στην υλοποίηση από ότι ο αλγόριθμος brute force, εντούτοις, η απόδοσή του 
είναι σαφώς καλύτερη για μικρομεσαίου μεγέθους προβλήματα. 
 
3.3.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
 

 Όπως και στον προηγούμενο αλγόριθμο, έτσι και εδώ 
κατασκευάσαμε ειδικό λογισμικό για την αναπαράσταση του αλγορίθμου.  

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα 
χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της εφαρμογής που δημιουργήσαμε, αφού 
έχουμε προβεί στην εκτέλεση του αλγορίθμου και την ανίχνευση των σημείων 
τομής : 
 

 
 

Στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο βασικά κουμπιά. Το πρώτο εκκινεί τον 
αλγόριθμο ενώ αντίστοιχα το δεύτερο αρχικοποιεί τον καμβά, εξαφανίζοντας 
όλα τα σχήματα που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Η εκκίνηση του αλγορίθμου 
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είναι άμεση και μετά το πέρασμα ικανού χρόνο για την ολοκλήρωση του 
αλγορίθμου, τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάνω στον καμβά. Όλα τα σημεία 
τομής που έχουν ανιχνευτεί εμφανίζονται ως μπλε σημεία πάνω στον καμβά. 

Για τον σχεδιασμό των ευθύγραμμων τμημάτων, ισχύει ότι και στην 
εφαρμογή για τον αλγόριθμο brute force. Η διαφορά της οπτικοποίησης 
έγκειται στον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων. 

Η γραμμή σάρωσης ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά και κατά τη 
σάρωση ολόκληρου του καμβά εντοπίζει τα σημεία τομής μεταξύ των 
ευθύγραμμων τμημάτων, ακριβώς όπως λειτουργεί ο αλγόριθμος. 

Η κίνηση της γραμμής είναι ομαλή ώστε να προσομοιωθεί οπτικά η 
πραγματική της κίνηση από σημείο – γεγονός σε σημείο – γεγονός. 
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4. Αλγόριθμοι τριγωνοποίηση πολυγώνων 
 
4.1. Ορισμός του προβλήματος 
 
 H τριγωνοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία μία επιφάνεια ή ένα 
πολύγωνο διαιρούνται σε ένα σύνολο τριγώνων. Κάθε τρίγωνο συνήθως έχει 
τον περιορισμό ότι κάθε πλευρά του αποτελεί και πλευρά ενός γειτονικού 
τριγώνου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυγώνου είναι το παρακάτω, το 
οποίο μετά την εφαρμογή κατάλληλου αλγορίθμου τριγωνοποιείται στην δεξιά 
εικόνα : 
 

 
 

Το πρόβλημα της τριγωνοποίησης εφευρέθηκε αρχικά από τον Boris 
Delaunay το 1934, με την εξής μορφή : Δοθέντος ενός συνόλου σημείων Ρ 
στο επίπεδο, υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος τριγωνοποίησης αν και μόνο αν 
οποιοδήποτε ζεύγος τριών σημείων δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία και αν και 
μόνο αν οποιοδήποτε ζεύγος τεσσάρων σημείων δεν βρίσκονται στην ίδια 
περίμετρο ενός κύκλου. Φυσικά αυτός ο ορισμός είναι πολύ γενικός. Στο 
διάστημα όμως που ακολούθησε το πρόβλημα έγινε γενικότερο ώστε να 
συμπεριληφθούν και άλλες ειδικές καταστάσεις που είχε αναφέρει ο Delauny. 

O Borris N. Delaunay (το όνομα Delaunay 
αποτελεί παράφραση του πραγματικού ονόματος 
Delone, όπως μεταφέρθηκε στη γαλλική γλώσσα) ήταν 
ο πρώτος που παρουσίασε το πρόβλημα της 
τριγωνοποίησης και έτσι, μέχρι σήμερα, το πρόβλημα 
αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία και ως 
τριγωνοποίηση Delaunay προς τιμή του. Ο ίδιος 
σήμερα θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους 
ρώσους μαθηματικούς, ενώ μαθητές του αποτέλεσαν οι 
A.D. Aleksandrov και I.R. Shafervich, δύο από τους 
κορυφαίους μαθηματικούς της εποχής του. Πέρα από 
το πρόβλημα της τριγωνοποίησης, ο ίδιος ασχολήθηκε με τη μοντέρνα 
άλγεβρα, τη γεωμετρία αριθμών και τη μαθηματική κρυσταλλογραφία. 

Έχει αποδειχτεί το 1925 ότι κάθε επιφάνεια και πολύγωνο μπορεί να 
τριγωνοποιηθεί, αλλά ίσως απαιτείται ένας άπειρος αριθμός τριγώνων και η 
διαδικασία τριγωνοποίησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι Francis και Weeks το 
1999 απέδειξαν ότι μία επιφάνεια με πεπερασμένο αριθμό τριγώνων κατά την 
τριγωνοποίησή της είναι συμπαγής. 
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Οι Wickham και Jones το 1994 απέδειξαν ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος 
πολυπλοκότητας Ο(n3) που υλοποιεί την τριγωνοποίηση (γνωστός και ως 
αλγόριθμος «otectomy») και το 1998, ο O’Rourke περιέγραψε μια μέθοδο 
βελτιστοποίησης του αλγορίθμου, μετατρέποντας την πολυπλοκότητά του σε 
O(n2), κάτι που πρώτο έκανε ο Lennes το 1911. 

Το 1978, ο Garey είχε δώσει στη δημοσιότητα έναν αλγόριθμο 
πολυπλοκότητας O(nlogn) ο οποίος πιστεύονταν για πολλά χρόνια ότι είναι ο 
βέλτιστος. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1988, οι Tarjan και Van Wyk 
παρουσίασαν έναν αλγόριθμο τριγωνοποίησης με πολυπλοκότητα O(nlglg n). 
Η μεγάλη όμως ανακάλυψη έγινε το 1991, όταν ο Chazelle παρουσίασε έναν 
αλγόριθμο οποίος τριγωνοποιούσε ένα πολύγωνο και είχε πολυπλοκότητα 
Ο(n). Βέβαια, ο τελευταίος αλγόριθμος κατά τον Skiena το 1997, 
χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιηθεί και να 
χρησιμοποιηθεί στην πράξη, λόγω της πολυπλοκότητάς του.  

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με δύο αλγόριθμους συγκεκριμένα. Ο 
πρώτος είναι ο αλγόριθμος Ear clipping τον οποίο θα μπορούσαμε να 
χαρακτηρίσουμε ως ένα brute force αλγόριθμο, ανάλογα με τον αλγόριθμο 
brute force intersection τον οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο 
συγκεκριμένος αλγόριθμος αναλύει όλες τις πιθανές λύσεις εκ των οποίων 
διαλέγει την τελική. Ο δεύτερος αλγόριθμος με τον οποίο θα ασχοληθούμε 
είναι ο αλγόριθμος Delaunay ο οποίος σήμερα θεωρείται ως ο καλύτερος σε 
χρόνο και πολυπλοκότητα αλγόριθμος τριγωνοποίησης που υπάρχει, και κατά 
συνέπεια η χρήση του είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. 
 
4.2. Χαρακτηριστικά των πολυγώνων 
 
 Τα πολύγωνα ως δισδιάστατα αντικείμενα έχουν μελετηθεί και 
συνεχίζουν να μελετούνται ανά τους αιώνες. Πριν προχωρήσουμε όμως ας 
δώσουμε τον ορισμό των πολυγώνων : Ως πολύγωνο καλούμε την περιοχή 
του επιπέδου η οποία αποτελείται από ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων 
με τέτοιο προσανατολισμό ώστε να σχηματίζουν μία κλειστή καμπύλη - 
επιφάνεια [Eberly, 2005]. 

 

 
 

Το πολύγωνο παρουσιάζεται ως ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων 
S όπου S={s1, s2, s3, …, sv}. Στο παραπάνω σχήμα, το πολύγωνο αποτελείται 
συνολικά από οκτώ διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα. Τα κοινά 
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα είναι τα 
κάτωθι : 
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- Κανένα ευθύγραμμο τμήμα δεν τέμνεται με κάποιο άλλο στο 
εσωτερικό του πολυγώνου, συνεπώς δεν διασταυρώνονται στο 
εσωτερικό του. 

 
- Το κάθε ευθύγραμμο τμήμα τέμνει σε ένα σημείο το καθένα από τα 

δύο γειτονικά του ευθύγραμμα τμήματα. Αντίστοιχα, κάθε 
ευθύγραμμο τμήμα έχει ως αρχή το τέλος του προηγούμενου 
ευθύγραμμου τμήματος ενώ αντίστοιχα το τέλος του αποτελεί την 
αρχή του επόμενου ευθύγραμμου τμήματος. 

 
- Τα ευθύγραμμα τμήματα που δεν είναι γειτονικά δεν τέμνονται. Από 

τον ορισμό του πολυγώνου, η διάταξη των ευθύγραμμων τμημάτων 
σχηματίζουν μία κλειστή καμπύλη – επιφάνεια όπου τα ευθύγραμμα 
τμήματα βρίσκονται διατεταγμένα το ένα μετά το άλλο. 

 
Προχωρώντας πιο πέρα, θα δώσουμε τον ορισμό της διαγωνίου : Ως 

διαγώνιο ορίζουμε το ευθύγραμμο τμήμα το οποίο συνδέει δύο κορυφές του 
πολυγώνου, οι οποίες ανήκουν σε γειτονικά ή μη τμήματα του πολυγώνου. 
είναι γειτονικές στην τοπολογία του πολυγώνου. Στο παρακάτω σχήμα 
σημειώνεται μία διαγώνιος η οποία ξεκινά από την αρχή ενός ευθύγραμμου 
τμήματος και καταλήγει στο τέλος του γειτονικού του ευθύγραμμου τμήματος. 
Υπάρχουν n-2 συνολικά διαγώνιες γενικά σε κάθε πολύγωνο, και στο 
παρακάτω, μπορούμε να δούμε μία από αυτές : 
 

 
 
 Το ενδιαφέρον που αφορά τις διαγώνιους είναι η ιδιότητα των 
πολυγώνων να μπορούν να διαιρεθούν σε τρίγωνα με τη χρήση αυτών. Ως 
απόδειξη της παραπάνω ιδιότητας, μπορούμε να αναλογιστούμε το εξής : Αν 
κάποιο πολύγωνο έχει ακριβώς 3 πλευρές, τότε είναι τρίγωνο. Αν έχει 4 
πλευρές, τότε με τη χρήση μιας διαγωνίου διχοτομείται σε δύο πολύγωνα με 
λιγότερες από 4 πλευρές. Αναδρομικά λοιπόν, μπορούμε εύκολα να 
αποδείξουμε ότι η παραπάνω πρόταση ισχύει για όλα τα πολύγωνα, 
ανεξαρτήτου πλήθος πλευρών [Berg & Kreveld & Overmars & Schwarzkopf, 
2000]. 
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Στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να δούμε το τρίγωνο που δημιουργεί 
η διαγώνιος που σχεδιάσαμε παραπάνω. Με την προσθήκη της διαγωνίου, το 
πολύγωνο διαχωρίζεται σε ένα τρίγωνο και σε ένα πολύγωνο n-1 πλευρών – 
στην προκειμένη περίπτωση σε ένα πολύγωνο επτά πλευρών. 

Επίσης, ισχύει ότι κάθε πολύγωνο το οποίο έχει περισσότερες από 
τρεις πλευρές, τότε περιέχει μία διαγώνιο, και ως επέκταση του θεωρήματος, 
κάθε πολύγωνο μπορεί να διαιρεθεί σε τρίγωνα με την προσθήκη καμίας, μίας 
ή περισσοτέρων διαγωνίων. 

Ως συνέπεια των παραπάνω θεωρημάτων, μπορούμε να ξεχωρίσουμε 
τρεις πολύ σημαντικές ιδιότητες - θεωρήματα, πάνω στις οποίες θα 
βασιστούμε για την περιγραφή των αλγορίθμων παρακάτω : 

 
- Κάθε πολύγωνο n πλευρών εμπεριέχει συνολικά n-3 διαγώνιες, 

όπως τις ορίσαμε πιο πάνω. 
 
- Κάθε πολύγωνο n πλευρών, μπορεί να τριγωνοποιηθεί  με τη 

χρήση διαγωνίων σε n-2 τρίγωνα συνολικά, ούτε λιγότερα, ούτε 
περισσότερα. 

 
- Το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών ενός πολυγώνου n πλευρών 

είναι συνολικά (n-2)π 
 

- Ο συνολικός αριθμός των τελικών τριγωνοποιήσεων είναι 
συνάρτηση του αριθμού των διαγωνίων του πολυγώνου. Φυσικά και 
ένα πολύγωνο μπορεί να τριγωνοποιηθεί με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους. Πάντα όμως το πλήθος των τελικών 
τριγώνων που δημιουργείται είναι n-2. 

 
Τέλος, μία ακόμα σημαντική ιδιότητα των πολυγώνων αποτελεί η 

μεταβολή μιας διαγωνίου. 
Η διαδικασία της μεταβολής μιας διαγωνίου σε τοπικό επίπεδο 

αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της τριγωνοποίησης ενός 
πολυγώνου. Είναι δυνατή η  αντικατάσταση μιας διαγωνίου σε ένα 
τριγωνοποιημένο πολύγωνο από τη διαγώνιο που σχηματίζεται αν δύο 
γειτονικά τρίγωνα θεωρήσουμε ότι αποτελούν ένα τετράεδρο. 
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Στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα μεταβολής μιας διαγωνίου στο εσωτερικό του πολυγώνου. Ο 
συνολικός αριθμός των τριγώνων αλλά και των διαγωνίων παραμένει 
αμετάβλητος σε κάθε περίπτωση. 
 
4.3. Ο αλγόριθμος Ear clipping 
 
 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των brute force 
αλγορίθμων, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. Έτσι λοιπόν, υπολογίζει όλες τις 
πιθανές διαγώνιους, μέχρις ότου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι’ 
αυτό το λόγο και κατατάσσεται ανάμεσα στους εξαντλητικούς αλγόριθμους. 
 Ως χαρακτηριστικό αυτών των αλγορίθμων μπορούμε να 
συμπεριλάβουμε από τη μία πλευρά τη μεγάλη ευκολία υλοποίησης και από 
την άλλη τη χειρότερη δυνατή πολυπλοκότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους 
υπάρχοντες αλγορίθμους. 

Δεν είναι σαφές πότε πρωτοεμφανίστηκε ο συγκεκριμένος αλγόριθμος 
ή ποιος ήταν ο εμπνευστής του. Η πράξη μα δείχνει ότι αποτελεί τον 
αλγόριθμο που πρωτοέρχεται στο μυαλό κάποιου, όταν αντιμετωπίζει για 
πρώτη φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό οφείλεται στην εύκολη 
σύλληψή του αλλά και την εξίσου εύκολη εφαρμογή του. 

Το να συμπεριλάβουμε το συγκεκριμένο αλγόριθμο αποσκοπεί 
μοναδικά και μόνο στην αναγνώριση της αξίας των υπόλοιπων αλγορίθμων, 
αλλά και τη συνολική μελέτη της βέλτιστης και χείριστης αντιμετώπισης του 
προβλήματος της τριγωνοποίησης. 
 
4.3.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
 

Η λειτουργία του αλγορίθμου είναι εξαιρετικά απλή. Ο αλγόριθμος 
βασίζεται στον εντοπισμό των λεγόμενων «ear» του πολυγώνου. Ένα ear 
είναι η διαγώνιος του πολυγώνου που σχηματίζουν τρεις κορυφές του a,b και 
c, αν και μόνο αν το σχήμα abc είναι τρίγωνο. Στο παρακάτω πολύγωνο, η 
διαγώνιος που σχεδιάζεται δημιουργεί ένα ear πάνω στο πολύγωνο. 
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Με τον εντοπισμό του ear, το πολύγωνο διαιρείται σε δύο διαφορετικά 

πολύγωνα. Το πρώτο είναι ένα τρίγωνο (το λεγόμενο ear καθώς μοιάζει με 
ένα αυτί) και το δεύτερο που είναι ένα πολύγωνο (n-1) πλευρών. Στο 
παραπάνω παράδειγμα, ένα οκτάπλευρο πολύγωνο διαιρείται σε ένα τρίγωνο 
και ένα επτάπλευρο πολύγωνο. Η διαγώνιος αποτελεί πλέον τη νέα πλευρά 
του νέου πολυγώνου. Από εκεί και πέρα ο αλγόριθμος θα συνεχίσει να 
εντοπίζει ears στο νέο πολύγωνο. 

Το όνομα του αλγορίθμου βασίζεται σε αυτή ακριβώς την τακτική που 
χρησιμοποιεί στον εντοπισμό των ear μέσα στο πολύγωνο, και στη διαίρεση 
του αρχικού πολυγώνου σε ένα τρίγωνο και ένα πολύγωνο μίας χαμηλότερης 
τάξης. 

Ο αλγόριθμος θα σταματήσει στον εντοπισμό τυχών νέου ear όταν στο 
τελικό πολύγωνο απομείνουν τρεις κορυφές. Σε αυτή την περίπτωση, το 
πολύγωνο έχει τεμαχιστεί και το τελικό πολύγωνο είναι τρίγωνο και δεν είναι 
δυνατός ο περαιτέρω τεμαχισμός του σε κατώτερη τάξη. 

 
4.3.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
 
 Όπως είδαμε ο αλγόριθμος είναι εξαντλητικός, δηλαδή θα ελέγξει όλες 
τις διαδοχικές τριάδες κορυφών για τον εντοπισμό ear και κατάλληλων 
διαγωνίων. Κατά τον τεμαχισμό του πολυγώνου, ο αλγόριθμος θα συνεχίσει 
να επεξεργάζεται το υπόλοιπο πολύγωνο για περαιτέρω τεμαχισμό. Φυσικά 
θα σταματήσει τη λειτουργία του όταν το αρχικό πολύγωνο τεμαχιστεί σε 
τέτοιο βαθμό, που έχει υποβαθμιστεί σε απλό τρίγωνο. Συνεπώς ο 
αλγόριθμος κινείται ανά τριάδα κορυφών συνεχώς, μέχρις ότου εξαντλήσει 
όλες τις διαγώνιους και διχοτομήσει το πολύγωνο σε τρίγωνα. 
 Παρακάτω υπάρχει ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου μας. Ως δεδομένα 
εισόδου ο αλγόριθμος δέχεται το σύνολο S των διατεταγμένων κορυφών εκ 
των οποίων δημιουργούνται τα ευθύγραμμα τμήματα που σχηματίζουν το 
πολύγωνο. Το σύνολο S μπορεί να αποθηκευτεί με τη χρήση μίας ουράς ή 
που στην περίπτωσή μας υλοποιείται με τη χρήση ενός μονοδιάστατου 
δυναμικού πίνακα δεδομένων. Επίσης, ως είσοδο του αλγορίθμου δίνουμε και 
τον αριθμό n των πλευρών του πολυγώνου. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει 
το μέγεθος της ουράς S. Αντίστοιχα, ως έξοδο λαμβάνουμε το σύνολο Τ των 
διαγωνίων – ευθύγραμμων τμημάτων που αποτελούν τη λύση 
τριγωνοποίησης του πολυγώνου. Το σύνολο T μπορεί να αποθηκευτεί με τη 
χρήση επίσης μιας ουράς. Καθώς το πλήθος των διαγωνίων δεν είναι ανάγκη 
να είναι διατεταγμένο, ο αριθμός εισαγωγής στην ουρά είναι αδιάφορος. 
Όπως και στην περίπτωση του συνόλου S, έτσι και στην περίπτωση του 
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συνόλου T η ουρά μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση ενός δυναμικού 
μονοδιάστατου  πίνακα δεδομένων : 
 

Αλγόριθμος : Ear_clipping 
Δεδομένα : S, n 
Αποτελέσματα : T 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

 
i  1 
όσο αριθμός_σημείων > 3 επανέλαβε 
        αν διαγώνιος(i, i+2) εσωτερική τότε 
                T  T + διαγώνιος(i, i+2) 
                S  S – { i+1 } 
        αλλιώς 
                 i  i + 1 
 

 
 Στον παραπάνω αλγόριθμο, με διαγώνιο(x,y) καθορίζουμε τη διαγώνιο 
η οποία ξεκινά από την κορυφή x και καταλήγει στην κορυφή y του 
πολύγωνου. Ο  αριθμός σημείων που ελέγχουμε κάθε φορά είναι ουσιαστικά 
το πλήθος στοιχείων που κάθε φορά εμπεριέχει το σύνολο S. 

Ο αριθμός i στον παραπάνω αλγόριθμο παίζει το ρόλο του δείκτη για 
κάθε κορυφή που περιέχει το σύνολο Τ. Ουσιαστικά προσδιορίζει μία κεντρική 
κορυφή και ως ι+1 ορίζει την αμέσως επόμενη γειτονική κορυφή ενώ ως i+2 
την αμέσως επόμενη γειτονική κορυφή της γειτονικής κορυφής της αρχικής 
κορυφής. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, ο αριθμός ι+1 και ο αριθμός i+2 
μπορούν να πάρουν τιμές μεγαλύτερες από το πλήθος των κορυφών του 
πολυγώνου. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε ότι η γειτονική κορυφή της 
τελευταίας κορυφής του πολυγώνου είναι η πρώτη κ.ο.κ. 

Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ένα οκταγωνικό πολύγωνο, η i+1 
κορυφή της 8ης κορυφής είναι η 1η ενώ αντίστοιχα η i+2. 
 Πράγματι ο αλγόριθμος είναι εξαιρετικά εύκολος στην κατανόηση και 
υλοποίηση. Το μοναδικό σημείο όμως που χρειάζεται να διασαφηνίσουμε 
είναι η 4η γραμμή, και ο όρος «εσωτερική διαγώνιος». 
 Για να αποτελεί ένα ευθύγραμμο τμήμα εσωτερική διαγώνιο θα πρέπει 
να πλήρη κάποια χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος για κάθε ευθύγραμμο τμήμα αν 
όντως ανταποκρίνεται σε αυτά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Πιο 
συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελέγξουμε τα κάτωθι : 
 

- Το ευθύγραμμο τμήμα θα πρέπει να μην τέμνει τα όρια του 
πολυγώνου, δηλαδή κανένα ευθύγραμμο τμήμα που αποτελεί την 
περίμετρό του 

 
- Τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να ανήκουν στο 

πολύγωνο, δηλαδή τα δύο άκρα του θα πρέπει να είναι κορυφές 
του πολυγώνου. 

 
- Εκτός από τα σημεία αρχής και τέλους τα οποία βρίσκονται στην 

περίμετρο του πολυγώνου, όλα τα άλλα σημεία του θα πρέπει να 
βρίσκονται στο εσωτερικό του πολυγώνου. 
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Εφόσον όλα τα άκρα όλων των ευθύγραμμων τμημάτων είναι γνωστές 
συντεταγμένες, ο έλεγχος για τυχών τομές μεταξύ τους είναι εξαιρετικά 
εύκολος χρησιμοποιώντας την αντίστοιχης θεωρία. 

Έστω λοιπόν ότι έχουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα, τα Α και Β, με 
γνωστές κορυφές τις P1 και P2 για το πρώτο και P3 και P4 για το δεύτερο, 
ακριβώς όπως εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα : 
 

 
 

Μπορούμε να ορίσουμε τα μεγέθη ua και ub βάσει των συντεταγμένων 
των σημείων ως εξής : 
 

 
 

Στην περίπτωση που και τα δύο μεγέθη βρίσκονται μεταξύ 0 και 1, τότε 
το σημείο τομής εμπεριέχεται και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, αν μόνο ένα από τα μεγέθη βρίσκεται μεταξύ 0 και 1, το σημείο 
τομής εμπεριέχεται μόνο σε ένα από τα ευθύγραμμα τμήματα (και 
δημιουργείται από το ένα ευθύγραμμο τμήμα και την ευθεία που περιέχει το 
άλλο ευθύγραμμο τμήμα) και αν κανένα δεν βρίσκεται μεταξύ 0 και 1, το 
σημείο τομής είναι εκτός των ευθύγραμμων τμημάτων (και δημιουργείται 
αντίστοιχα από τις δύο ευθείες που εμπεριέχουν τα ευθύγραμμα τμήματα). 

Ελέγχοντας κάθε ευθύγραμμο τμήμα με όλες τις πλευρές του 
πολυγώνου, μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε το πρώτο χαρακτηριστικό των 
διαγωνίων που αναφέραμε πιο πάνω. Προφανώς, ο έλεγχος κάθε 
ευθύγραμμου τμήματος με όλες τις n πλευρές του πολυγώνου, θα έχει 
πολυπλοκότητα Θ(n) καθώς υπάρχουν ακριβώς n επαναλήψεις. 

Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί. Καθώς τα 
άκρα του ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να ανήκουν στην περίμετρο του 
πολυγώνου, θα πρέπει να είναι κορυφές σε αυτό. Για κάθε ευθύγραμμο τμήμα 
θα πρέπει να ελέγξουμε αν τα δύο άκρα του ταυτίζονται με δύο πο τις 
κορυφές του πολυγώνου. Συνολικά θα κάνουμε δύο επαναλήψεις για τα δύο 
άκρα του ευθύγραμμου τμήματος και 2n συγκρίσεις με τις κορυφές του 
πολυγώνου. Συνεπώς η πολυπλοκότητα της διαδικασίας θα είναι Θ(2n)= 
Θ(n). 

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι και το πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Ανάλογα 
με την κατεύθυνση σχεδίασης του πολυγώνου, αν δηλαδή είναι με τη μορφή 
κίνησης του ρολογιού (από αριστερά προς τα δεξιά) ή αντίστροφη της κίνησης 
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του ρολογιού (από δεξιά προς αριστερά), η διαγώνιος θα πρέπει να βρίσκεται 
πάντα αριστερά ή αντίστοιχα δεξιά όλων των πλευρών του πολυγώνου. Ο 
έλεγχος αν κάποιο σημείο είναι αριστερά ή δεξιά μιας ευθείας έχει 
διασαφηνιστεί κατά τη μελέτη του αλγορίθμου convex hull. Αν λοιπόν έχουμε 
ένα ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο s1 (x0, y0) προς το σημείο s2 (x1, y1) και 
ένα άλλο οποιοδήποτε σημείο p (x, y), τότε βάσει της σχέσης μπορούμε να 
δούμε αν το σημείο p είναι αριστερά ή δεξιά : 

 
(y - y0) (x1 - x0) - (x - x0) (y1 - y0) 

 
Στην περίπτωση που η παραπάνω σχέση έχει αρνητική τιμή, τότε το 

σημείο είναι δεξιά του ευθύγραμμου τμήματος ενώ στην περίπτωση που έχει 
θετική τιμή, τότε το σημείο βρίσκεται αριστερά. Στην περίπτωση που η τιμή 
της παραπάνω σχέσης είναι μηδέν, τότε το σημείο p βρίσκεται πάνω στο 
ευθύγραμμο τμήμα. Αυτός ο έλεγχος γίνεται για κάθε ευθύγραμμο τμήμα με 
όλες τις πλευρές του πολυγώνου. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα της όλης 
διαδικασίας είναι Θ(n) για κάθε διαγώνιο καθώς συντελούνται n συνολικά 
έλεγχοι, όσες είναι και οι πλευρές του πολυγώνου. 

Στην περίπτωση που εκτελεστούν οι τρεις έλεγχοι, μπορούμε με 
σαφήνεια να διατυπώσουμε αν ένα ευθύγραμμο τμήμα είναι διαγώνιος ή όχι 
σε σχέση με το πολύγωνο. 
 
4.3.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
 
 Η ανάλυση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου είναι εύκολο να 
υπολογιστεί, βασιζόμενοι στην ευκολία υλοποίησης του αλγορίθμου και στις 
παρατηρήσεις που αναφέραμε πιο πάνω κατά τη μελέτη του ψευδοκώδικά 
του. 

Οι γραμμές 1, 4, 5 και 7 του κώδικα έχουν προφανώς πολυπλοκότητα 
Θ(1) καθώς αντιπροσωπεύουν ενέργειες που εκτελούνται στη μονάδα του 
χρόνου. 

Η πολυπλοκότητα της τρίτης γραμμής είναι Θ(n). Όπως αναφέραμε και 
πιο πάνω, για να αποτελεί ένα ευθύγραμμο τμήμα διαγώνιο, θα πρέπει να 
πληροί τρία κριτήρια. Η πολυπλοκότητα για τον έλεγχο κάθε κριτηρίου, όπως 
αναφέραμε πιο πάνω είναι Θ(n). Συνεπώς η συνολική πολυπλοκότητα της 
γραμμής θα είναι Θ(n) + Θ(n) + Θ(n) = Θ(n). Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθμός 
τριάδων κορυφών που θα πρέπει να ελεγχθούν είναι συνολικά n, άρα η 
πολυπλοκότητα του ελέγχου όλων διαφορετικών τριάδων θα είναι Θ(n). 
Αντίστοιχα, η πολυπλοκότητα του ελέγχου όλων των διαφορετικών τριάδων – 
και αντίστοιχα διαγωνίων αν πληρούν τα τρία κριτήρια θα είναι Θ(n) x Θ(n) 
που ισούται με Θ(n2). 

Αντίστοιχα, η δεύτερη γραμμή ελέγχει αν τα σημεία του συνόλου S σε 
πλήθος είναι περισσότερα ή ίσα με τρία. Οι επαναλήψεις που θα εκτελεστούν 
για τον έλεγχο των σημείων είναι n, όσο είναι και το πλήθος των διαφορετικών 
διατεταγμένων τριάδων. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα της γραμμής είναι 
συγκεντρωτικά Θ(n). 

Συγκεντρωτικά λοιπόν, η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου 
μπορεί να υπολογιστεί ως ο εξής συνυπολογισμός των επιμέρους 
πολυπλοκοτήτων : 
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Θ(1) + Θ(n) x ( Θ(n2) x ( Θ(1) + Θ(1) ) + Θ(1) )  
Θ(1) + Θ(n) x ( Θ(n2) x Θ(1) + Θ(1) )  

Θ(1) + Θ(n) x ( Θ(n2) x Θ(1) )  
Θ(1) + Θ(n) x  Θ(n2)  
Θ(1) + Θ(n x n2)  
Θ(1) + Θ(n3)  

Θ(n3) 
 

 Συνεπώς η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι Θ(n3), κάτι που 
δικαιολογεί την εξαντλητική φύση του στην εύρεση αποτελέσματος. Σε 
σύγκριση με την πολυπλοκότητα αντίστοιχων αλγορίθμων τριγωνοποίησης 
είναι από τις χειρότερες, ειδικά σε σύγκριση με τους νεότερους γραμμικούς 
αλγόριθμους. Η αξία βέβαια του αλγορίθμου περιορίζεται μόνο στην ευκολία 
κατανόησής του και στην εξίσου εύκολη υλοποίησή του. 
 
4.3.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
 
 Για να παραθέσουμε την πρακτική εφαρμογή του αλγορίθμου, θα 
χρησιμοποιήσουμε ένα γνώριμο σχήμα που είδαμε και πιο πάνω. Έστω 
λοιπόν το παρακάτω πολύγωνο με διατεταγμένες τις κορυφές του βάσει της 
διαδικασίας σχεδίασής του : 
 

 
Συνολικά, το παραπάνω πολύγωνο περιέχει 8 κορυφές και 8 πλευρές, 

συνεπώς ο αριθμός n είναι ίσος με 8. Αντίστοιχα, το σύνολο S των κορυφών 
είναι το εξής : 

 
S = { p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8 } 

 
Κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου η μεταβλητή i παίρνει την τιμή ένα, 

ενώ αντίστοιχα το σύνολο Τ κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου είναι κενό, 
δηλαδή : 

 
Τ = { ø } 

 
Ο αριθμός i θα πάρει την τιμή 1. Ο συγκεκριμένος αριθμός 

χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον έλεγχο όλων των διαδοχικών τριάδων 
σημείων. Στη συνέχεια ελέγχεται αν ο αριθμός των σημείων είναι μεγαλύτερος 
του 3. Ο αριθμός των σημείων είναι 8, συνεπώς συνεχίζουμε την εκτέλεση του 
αλγορίθμου. Η διαγώνιος (p1,p3) είναι εσωτερική του πολυγώνου δηλαδή 
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βρίσκεται εντός του πολυγώνου και δεν τέμνει κάποια πλευρά του, άρα θα 
προστεθεί στο σύνολο Τ : 

Τ = Τ + { (p1,p3) } = { (p1,p3) } 
 
Αντίστοιχα μπορούμε να σχηματίσουμε τη διαγώνιο (p1,p3) στο 

πολύγωνο όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα : 
 

 
 
Αντίστοιχα, το σημείο i+1 δηλαδή το p2 θα αφαιρεθεί από το σύνολο S 

μετά την πρόσθεση της διαγωνίου καθώς ήδη σχηματίστηκε το τρίγωνο από 
τα σημεία 1,2,3 : 

 
S = S – { p2 } = { p1, p3, p4, p5, p6, p7, p8 } 

 
Εφόσον η διαγώνιος ήταν εσωτερική, ο αριθμός i παραμένει ως έχει και 

η τιμή του είναι 1. Ο αριθμός των σημείων πλέον είναι 7 που είναι 
μεγαλύτερος από 3. Άρα ο αλγόριθμος θα συνεχίσει την εκτέλεσή του. 

Θα ελέγξουμε την διαγώνιο (p1,p4). Η τελευταία είναι εσωτερική του 
πολυγώνου και δεν τέμνει άλλη πλευρά ή διαγώνιο. Συνεπώς θα την 
προσθέσουμε στο σύνολο Τ και το σημείο i+1 δηλαδή το p3 θα αφαιρεθεί από 
το σύνολο S. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αριθμός i αποτελεί ουσιαστικά δείκτη των 
συνόλων Τ και S : 

 
Τ = Τ + { (p1,p4) } = { (p1,p3) , (p1,p4) } 

 
S = S – { p3 } = { p1, p4, p5, p6, p7, p8 } 
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Στο προηγούμενο σχήμα μπορούμε να δούμε γραφικά τη διαγώνιο 
(p1,p4) που προσθέσαμε. Εφόσον η διαγώνιος ήταν εσωτερική, ο αριθμός i 
δεν μεταβάλλεται. Πλέον ο αριθμός των σημείων είναι 6, μεγαλύτερος του 3, 
άρα ο αλγόριθμος θα συνεχίσει κανονικά την εκτέλεσή του. 

Στη συνέχεια θα ελέγξουμε τη διαγώνιο (p1,p5). Όπως μπορούμε να 
δούμε και στο παρακάτω σχήμα, η διαγώνιος δεν είναι εσωτερική καθώς 
τέμνει την πλευρά (p7,p8) : 

 

 
 
Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός i θα αυξηθεί κατά 1 ώστε να 

μπορέσουμε να ελέγξουμε και άλλα σημεία : 
 

i = i + 1 = 2 
 
Η διαφορά του αλγορίθμου με τον brute force είναι ότι ο τελευταίος θα 

συνέχιζε να ελέγχει το ίδιο σημείο με τα υπόλοιπα για την εύρεση διαγωνίων. 
Ο αριθμός των σημείων είναι 6 > 3 άρα ο αλγόριθμος συνεχίζει 

κανονικά με τον έλεγχο της διαγωνίου (i, i+2) δηλαδή το ζευγάρι (2,4) ή (p4,p6) 
αν είναι εσωτερική διαγώνιος. Όντως είναι εσωτερική καθώς δεν τέμνει άλλη 
πλευρά ή διαγώνιο. Συνεπώς θα προστεθεί στο σύνολο Τ ενώ αντίστοιχα το 
σημείο i+1 ή p5 θα αφαιρεθεί από το σύνολο S : 
 

Τ = Τ + { (p4,p6) } = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6) } 
 

S = S – { p5 } = { p1, p4, p6, p7, p8 } 
 

Αντίστοιχα, σχηματικά η νέα διαγώνιος παρουσιάζεται στο παρακάτω 
σχήμα, μαζί με τις υπόλοιπες που ανιχνεύσαμε προηγουμένως : 
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Η τιμή της μεταβλητής i παραμένει ως έχει, δηλαδή 2. Ο αριθμός των 
σημείων είναι 5 > 3, άρα συνεχίζουμε την εκτέλεση του αλγορίθμου. Η 
επόμενη διαγώνιος που θα ελέγξουμε είναι η (2,4) ή (p4,p7). 

Η συγκεκριμένη διαγώνιος είναι εσωτερική και δεν τέμνει άλλη πλευρά 
ή διαγώνιο. Συνεπώς θα προστεθεί στο σύνολο Τ ενώ το σημείο i+1 (δηλαδή 
το τρίτο σημείο του συνόλου S που είναι το σημείο p6) θα αφαιρεθεί από το 
σύνολο S : 
 

Τ = Τ + { (p4,p7) } = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6), (p4,p7) } 
 

S = S – { p6 } = { p1, p4, p7, p8 } 
 

Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε τη νέα διαγώνιο. Το 
πολύγωνό μας σε αυτό το σημείο έχει μετατραπεί σε τετράπλευρο από 
οκτάπλευρο, με πλευρές διαδοχικά τις 1-4-7-8-1 : 

 
Ο αριθμός των σημείων είναι πλέον 4 > 3 και συνεχίζουμε την εκτέλεση 

του αλγορίθμου. Η διαγώνιος (i, i+2) δηλαδή η (p4,p8) αν είναι εσωτερική 
διαγώνιος. Όντως είναι και δεν τέμνει καμία πλευρά ή άλλη διαγώνιο. Έτσι, θα 
την προσθέσουμε στο σύνολο Τ ενώ το σημείο p7 θα αφαιρεθεί από το 
σύνολο S : 
 

Τ = Τ + { (p4,p8) } = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6), (p4,p7) , (p4,p8) } 
 

S = S – { p7 } = { p1, p4, p8 } 
 

Σχηματικά μπορούμε στην παρακάτω εικόνα να δούμε τη νέα διαγώνιο 
σε συνάρτηση με τις προηγούμενες : 
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Ο αριθμός των σημείων είναι 3 σε αυτό το σημείο, άρα ο αλγόριθμος 
θα τερματιστεί. Το πολύγωνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν οκτάγωνο και από 
τη θεωρία, περιμέναμε n-3 διαγώνιους δηλαδή συνολικά 5. Το αποτέλεσμα 
επιβεβαιώνει τη θεωρία και το σύνολο Τ που περιέχει όλες τις διαγώνιους που 
υπολογίσαμε έχει τελικά την παρακάτω μορφή : 

 
Τ = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6), (p4,p7) , (p4,p8) } 

 
Διαγραμματικά, όλες οι διαγώνιοι του συνόλου εμφανίζονται στην 

προηγούμενη εικόνα. Το αρχικό οκτάγωνο πολύγωνο έχει υποβαθμιστεί στο 
τρίγωνο 1-4-8-1. 
 
4.3.5. Σύνοψη 
 
 Παρόλο που ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι εξαιρετικά εύκολος 
στην υλοποίηση και στην κατανόηση, είναι εξαιρετικά αργός και η 
πολυπλοκότητά του πολύ μεγάλη. Καθώς όπως είδαμε η πολυπλοκότητα 
είναι της τάξης Θ(n3) αυτό καθιστά τον αλγόριθμο απαγορευτικό στη χρήση. 
 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχουν αλγόριθμοι με καλύτερη 
πολυπλοκότητα από ότι ο συγκεκριμένος. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι ο 
καλύτερος αλγόριθμος σε πολυπλοκότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή – 
Chazelle, Θ(n) – είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, η  αξία του 
αλγορίθμου ear clipping αναδεικνύεται. 
 Η αξία του αλγορίθμου έγκειται κυρίως στο ότι για αρκετά χρόνια 
θεωρούνταν ως ένας από τους καλύτερους αλγορίθμους σε πολυπλοκότητα 
(σε σχέση με τον αλγόριθμο brute force ο οποίος έχει πολυπλοκότητα Θ(n4) 
ενώ ο αλγόριθμος ear clipping αποτελεί παραλλαγή του ώστε να βελτιωθεί η 
πολυπλοκότητα) και αποτελεί ιδανικό αλγόριθμο για την εισαγωγή στο 
πρόβλημα τριγωνοποίησης πολυγώνων στο επίπεδο. 
 
4.3.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
 
 Για την επίδειξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε η ίδια πλατφόρμα 
που αναπτύξαμε και για τους προηγούμενους αλγορίθμους που αναλύσαμε. 
Η λειτουργία βασίζεται σε δύο επίπεδα, όπως και στους προηγούμενους 
αλγορίθμους. 

Στο πρώτο ο χρήστης σχεδιάζει το πρόβλημα στον καμβά – στη 
συγκεκριμένη περίπτωση το πολύγωνο. Η σχεδίαση επιτυγχάνεται με 
διαδοχικά κλικ μέχρις ότου να σχηματιστεί το πολύγωνο. Αντίθετα με 
προηγούμενες εφαρμογές, εδώ δεν απαιτείται ο χρήστης να κρατά πατημένο 
το πλήκτρο του ποντικιού ώστε να σχεδιάσει μια ευθεία. Ο λόγος αυτής της 
αλλαγής είναι ότι κάθε σχεδίαση γραμμής θα πρέπει να είναι μοναδική 
ενέργεια, διακριτή από όλες τις άλλες. Και το σημείο διαχωρισμού κάθε 
ενέργειας είναι το κλικ του ποντικιού. 

Στο δεύτερο, μέσω του ειδικού κουμπιού στην πάνω αριστερή γωνία, 
εκκινεί τον αλγόριθμο που θα επιλύσει το πρόβλημα. Με ένα κλικ στο κουμπί 
ξεκινά ο αλγόριθμος. Στην περίπτωση που ο καμβάς δεν έχει την κατάλληλη 
μορφή πολυγώνου, ο αλγόριθμος θα τερματιστεί χωρίς να επιστρέψει κάποιο 
αποτέλεσμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πολύγωνο που παρουσιάζεται 
πάνω σε αυτόν θα τριγωνοποιηθέι ομαλά. 
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Ως παράδειγμα σχεδίασης, μπορούμε να δούμε την παρακάτω 
αλληλουχία ενεργειών : 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

Η σχεδίαση του πολυγώνου πραγματοποιείται διαδοχικά με κάθε κλικ. 
Με το πρώτο κλικ ορίζεται το σημείο – αφετηρία του πρώτου ευθύγραμμου 
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τμήματος – πλευρά. Με το δεύτερο κλικ ορίζεται το σημείο τέλους του πρώτου 
ευθύγραμμου τμήματος και το σημείο – αφετηρία του δεύτερου ευθύγραμμου 
τμήματος κ.ο.κ. 
 Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται όταν γίνει κλικ στο πρώτο σημείο που 
πατήθηκε πάνω στον καμβά. Το πρόγραμμα έχει εξοπλιστεί με ένα ανιχνευτή 
συντεταγμένων. Καθώς είναι δύσκολο για το χρήστη να εστιάσει ακριβώς στο 
σημείο συντεταγμένων όπου είχε πρώτο κάνει κλικ, ο ανιχνευτής 
συντεταγμένων αναλαμβάνει να ανιχνεύσει κάθε κλικ σε μία ακτίνα 5 pixel 
γύρω από το σημείο και έτσι εύκολα να ολοκληρωθεί το πολύγωνο. 
 

 
 
 

Με τη χρήση του κουμπιού εκκίνησης, ξεκινά ο αλγόριθμος να 
λειτουργεί βάσει του πολυγώνου που έχει ήδη σχεδιάσει ο χρήστης ενώ με τη 
χρήση του κουμπιού καθαρισμού, το πρόγραμμα και ο καμβάς σχεδίασης 
αρχικοποιείται για την σχεδίαση νέου πολυγώνου και την εφαρμογή του 
αλγορίθμου πάνω σε αυτό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51



 
4.4. Ο αλγόριθμος Monotone Polygon 
 
 Ο αλγόριθμος προτάθηκε για πρώτη φορά από τους A. Fournier και D. 
Y. Montuno [Fournier & Montuno, 1984]. Βασίζεται στη διαίρεση του αρχικού 
πολυγώνου σε μονότονα πολύγωνα, για την τριγωνοποίηση του αρχικού 
πολυγώνου. 
 Η αξία του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι μεγάλη και αναγνωρίζεται 
παγκόσμια καθώς είναι ένας σχετικά εύκολο να υλοποιηθεί αλγόριθμος ενώ 
αντίθετα, η πολυπλοκότητά του είναι ικανοποιητική. Σήμερα, θεωρείται ως 
ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, αλγορίθμους τριγωνοποίησης 
και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. 
 
4.4.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
 

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι 
εννοούμε με τον όρο «μονότονα πολύγωνα». Ως μονότονο πολύγωνο 
χαρακτηρίζουμε ένα πολύγωνο, του οποίου οι πλευρές αποτελούνται από δύο 
μέρη. Το κάθε μέρος αποτελείται από σημεία τα οποία έχουν αυξανόμενες 
συντεταγμένες ως προς τον ένα άξονα συντεταγμένων. Έτσι λοιπόν έχουμε 
δύο κατηγορίες μονότονων πολυγώνων στο επίπεδο : Τα x-μονότονα (ως 
προς τον άξονα x) και τα y-μονότονα (ως προς τον άξονα y). 

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα μονότονων πολύγώνων που ανήκουν στις δύο παραπάνω 
κατηγορίες : 

 

    
y-μονότονο     x-μονότονο 

 
 Ο αλγόριθμος προχωρά στην διαίρεση του πολυγώνου, βάσει των 
κορυφών του. Έτσι λοιπόν, κατηγοριοποιεί τις κορυφές του πολυγώνου σε 
πέντε διαφορετικά είδη, βάσει των οποίων προχωρά στη διαίρεση. Το 
αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι η δημιουργία μονότονων πολυγώνων. 
 Θα πρέπει λοιπόν να ταξινομήσουμε τις κορυφές του πολυγώνου 
ανάλογα με το είδος της κάθε μίας. Συνολικά, μπορούμε να τις 
κατηγοριοποιήσουμε σε πέντε διαφορετικές κορυφές, τις κάτωθι : 
 

- Κορυφές εκκίνησης (start vertex) 
 

Οι κορυφές εκκίνησης έχουν την ιδιότητα να έχουν μεγαλύτερη y 
συντεταγμένη από τις γειτονικές κορυφές και η εσωτερική γωνία 
των τριών σημείων να είναι μικρότερη από π. Φυσικά, όπως είναι 
ευνόητο, αν τα γειτονικά σημεία έχουν συντεταγμένες ως προς το 
άξονα y μικρότερες από την κορυφή εκκίνησης, η γωνία δεν μπορεί 
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να είναι μεγαλύτερη από π αλλά πάντα αναφερόμαστε στην 
εσωτερική γωνία του πολυγώνου. Συμβολικά, αναπαριστούμε τις 
κορυφές εκκίνησης με ένα τετράγωνο, όπως εμφανίζεται στην 
παρακάτω εικόνα : 
 

 
 

- Κορυφές τερματισμού (end vertex) 
 

Οι κορυφές τερματισμού είναι ακριβώς το αντίθετο από ότι οι 
κορυφές αρχής. Τέτοιου είδους κορυφές έχουν την ιδιότητα να 
έχουν μικρότερη συντεταγμένη y από τις γειτονικές κορυφές, ενώ η 
εσωτερική γωνία των τριών σημείων είναι μικρότερη από π. Όπως 
και στην περίπτωση των κορυφών εκκίνησης βέβαια, 
αναφερόμαστε στην εσωτερική γωνία του πολυγώνου. Τις κορυφές 
τερματισμού τις συμβολίζουμε με ένα συμπαγές τετράγωνο, όπως 
ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα : 
 

 
 
 

 
- Κορυφές διαχωρισμού (split vertex) 

 
Οι κουφές διαχωρισμού είναι μία υποκατηγορία των κορυφών 
εκκίνησης. Η διαφορά είναι ότι η εσωτερική γωνία του πολυγώνου 
είναι μεγαλύτερη από π. Τις κορυφές διαχωρισμού τις 
συμβολίζουμε με ένα τρίγωνο, όπως φαίνεται και στην παρακάτω 
εικόνα : 
 

 
 

- Κορυφές συγχώνευσης (merge vertex) 
 

Οι κουφές συγχώνευσης είναι μία υποκατηγορία των κορυφών 
τερματισμού. Η διαφορά είναι ότι η εσωτερική γωνία του 
πολυγώνου είναι μεγαλύτερη από π. Η εξάλειψη των κορυφών 
διαχωρισμού και συγχώνευσης οδηγεί στη δημιουργία μονότονων 
πολυγώνων, τα οποία μπορεί να τριγωνοποιήσει ο αλγόριθμός μας. 
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Τις κορυφές συγχώνευσης τις συμβολίζουμε με ένα ανάποδο 
τρίγωνο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 
 

 
 

- Κανονικές κορυφές (regular vertex) 
 

Οι κανονικές κορυφές είναι οι κορυφές του πολυγώνου που δεν 
υπόκεινται σε καμία από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες. Αυτού 
του είδους οι κορυφές συμβολίζονται με ένα κύκλο, όπως 
παρακάτω : 
 

 
 

Βάσει λοιπόν του παραπάνω διαχωρισμού, ο αλγόριθμος προχωρά 
στην ταξινόμηση των κορυφών του πολυγώνου. Στην παρακάτω εικόνα 
μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυγώνου, με 
ταξινομημένες κορυφές βάσει του παραπάνω διαχωρισμού : 
 

 
Στο παραπάνω πολύγωνο υπάρχει μία κορυφή εκκίνησης, μία κορυφή 

τέλους, μίας κορυφή διαχωρισμού, μία κορυφή συγχώνευσης και τέσσερις 
κανονικές κορυφές. Στόχος του αλγορίθμου είναι η εξαφάνιση των κορυφών 
διαχωρισμού και συγχώνευσης ώστε το αρχικό πολύγωνο να μετατραπεί σε 
πολλά μονότονα πολύγωνα. 

Μέχρι τώρα, έχουμε αναλύσει τον τρόπο δημιουργίας μονότονων 
πολυγώνων. Αυτή είναι και η καρδιά λειτουργίας του αλγορίθμου, καθώς η 
τριγωνοποίηση τέτοιων πολυγώνων είναι εξαιρετικά εύκολη διαδικασία, όπως 
θα δούμε παρακάτω. 

Έχοντας λοιπόν δώσει τον ορισμό του μονότονου πολυγώνου αλλά και 
των πέντε διαφορετικών ειδών κορυφών που μπορεί να έχει ένα πολύγωνο, 
μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου. 
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4.4.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
 
 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αποτελείται ουσιαστικά από δύο 
διαφορετικούς αλγορίθμους. Ο πρώτος στοχεύει στη δημιουργία μονότονων 
πολυγώνων, ενώ ο δεύτερος στην τριγωνοποίηση του κάθε μονότονου 
πολυγώνου που παράγει ο πρώτος αλγόριθμος. 
 Έτσι λοιπόν σχηματίζουμε δύο βασικούς αλγορίθμους, τους 
Make_Monotone ο οποίος δημιουργεί y-μονότονα πολύγωνα, και 
Triangulate_Monotone_Polygon ο οποίος τριγωνοποιεί το κάθε y-μονότονο 
πολύγωνο ξεχωριστά. Παρακάτω υπάρχει ο αλγόριθμος δημιουργίας 
μονότονων πολυγώνων σε μορφή ψευδοκώδικα : 
 

Αλγόριθμος : Make_monotone 
Δεδομένα : D 
Αποτελέσματα : D 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

 
Q  D 
Ταξινόμηση (Q) 
T = { ø } 
όσο Q ≠ { ø } επανέλαβε 
        Q  Q – { vi } 
        αν vi = κορυφή εκκίνησης τότε 
                κάλεσε Handle_Start_Vertex (vi) 
        αλλιώς αν vi = κορυφή τερματισμού τότε 
                κάλεσε Handle_End_Vertex (vi) 
        αλλιώς αν vi = κορυφή διαχωρισμού τότε 
                κάλεσε Handle_Split_Vertex (vi) 
        αλλιώς αν vi = κορυφή συγχώνευσης τότε 
                κάλεσε Handle_Merge_Vertex (vi) 
        αλλιώς 
                κάλεσε Handle_Regular_Vertex (vi) 
 

 
 Ως δεδομένο εισόδου έχουμε τη λίστα D η οποία περιέχει όλες τις 
κορυφές του πολυγώνου, σε σειρά από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Θα 
πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά το σχεδιασμό του πολυγώνου από τον 
χρήστη, η λίστα D γεμίζει από το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ένα προς ένα 
τα σημεία που υποδεικνύει ο χρήστης. Έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε την 
ταξινόμηση μεταξύ των γειτονικών σημείων. 

Ξεκινώντας, δημιουργούμε μια ουρά Q στην οποία προσθέτουμε όλες 
τις κορυφές της λίστας D. Στο επόμενο βήμα ταξινομούμε την ουρά Q. Η 
ταξινόμηση πραγματοποιείται ως προς την y συντεταγμένη. Σε περίπτωση 
που δύο σημεία έχουν την ίδια y συντεταγμένη, το σημείο με τη μικρότερη x 
συντεταγμένη τοποθετείται πρώτο. Η ταξινόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με οποιοδήποτε τρόπο, αν και ο πιο γρήγορος αλγόριθμος που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είναι ο αλγόριθμος Quick Sort. 

Στη συνέχεια θα χρειαστούμε μια δομή δυαδικού δέντρου Τ για την 
αποθήκευση νέων διαγωνίων. Το δυαδικό δέντρο μας επιτρέπει να κάνουμε 
γρήγορες αναζητήσεις πάνω σε κορυφές και να βρούμε ταχύτατα τις 
γειτονικές κορυφές. Η συγκεκριμένη δομή κάθε φορά θα αποθηκεύει μια 
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διαγώνιο την οποία θα ελέγχουμε αν όντως διχοτομεί το πολύγωνο σε 
μονότονα πολύγωνα. 

Επόμενο βήμα είναι η εκκίνηση της επανάληψης. Είναι προφανές ότι 
θα ελέγξουμε όλες τις κορυφές του πολυγώνου. Συνεπώς, η επανάληψη θα 
συνεχίζεται μέχρις ότου έχοντας ελέγξει όλες τις κορυφές και έχοντας 
αφαιρέσει κάθε κορυφή από τη δομή Q, η τελευταία μείνει κενή. Αυτό σημαίνει 
ότι έχουμε ελέγξει όλες τις περιπτώσεις. 
 Αμέσως μετά θα αφαιρέσουμε την πρώτη κορυφή νi που υπάρχει στη 
λίστα Q. Ανάλογα με το είδος της κορυφής – όπως αναφέραμε έχουμε 
διαχωρίσει τις κορυφές σε πέντε διαφορετικά είδη : Τις κορυφές αρχής, τις 
κορυφές τέλους, τις κορυφές συγχώνευσης, τις κορυφές διαχωρισμού και τις 
κανονικές κορυφές – θα καλέσουμε και την αντίστοιχη συνάρτηση η οποία 
αναλαμβάνει τον χειρισμό της συγκεκριμένης κορυφής. 
 Παρακάτω, θα αναλύσουμε τον ψευδοκώδικα κάθε συνάρτησης 
ξεχωριστά. Ξεκινώντας, θα ασχοληθούμε με τη συνάρτηση χειρισμού των 
κορυφών αρχής. Σε μορφή ψευδοκώδικα αντίστοιχα με τον κώδικα 
παραπάνω, η συνάρτηση είναι η παρακάτω : 
 

Συνάρτηση : Handle_Start_Vertex (vi) 

 
1 
2 
 

 
Τ  Τ + { ei } 
vi  helper (ei) 

 
 Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο την κορυφή  vi η οποία είναι κορυφή 
εκκίνησης. Η λειτουργία της είναι εξαιρετικά απλή. Στο δυαδικό δέντρο Τ 
προσθέτει την κορυφή ei η οποία είναι κυριολεκτικά η χαμηλότερη κορυφή στο 
επίπεδο της κορυφής νi, για την οποία ορίζεται η διαγώνιος helper (ei) από το 
σημείο ei στο σημείο νi. Υπενθυμίζουμε ότι η διαγώνιος θα πρέπει να έχει 
αρχή και τέλος κορυφές του πολυγώνου, να είναι εσωτερική του και να μην 
τέμνει καμία άλλη πλευρά του. Χρησιμοποιούμε τον όρο helper καθώς η 
παρούσα διαγώνιος που εντοπίζουμε κάθε φορά είναι υποψήφια διαγώνιος 
για την τελική τριγωνοποίηση. Καθώς ο αλγόριθμος ανιχνεύει διαδοχικά τις 
κορυφές του πολυγώνου, δεν αποκλείεται να βρεθεί νέα διαγώνιος που να 
εκτοπίσει την παρούσα. 

Αντίστοιχα, με τον όρο χαμηλότερη στο επίπεδο μιας κορυφής 
εννοούμε την κορυφή που απέχει λιγότερο από όλες τις άλλες κορυφές, από 
την ευθεία παράλληλη στον άξονα x που ορίζει μία κορυφή. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα υπάρχει στην παρακάτω εικόνα. Το σημείο που σημειώνεται είναι 
το πιο κοντά σημείο στην ευθεία που ορίζει το απέναντι σημείο : 
 

ei  νi
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 Επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούμε με τη συνάρτηση διαχείρισης των 
κορυφών τέλους. Ο ψευδοκώδικας της συγκεκριμένης συνάρτησης 
παρατίθεται παρακάτω : 
 

Συνάρτηση : Handle_End_Vertex  (vi) 

 
1 
2 
3 

 
Αν helper (ei-1) κορυφή συγχώνευσης τότε 
        D  D + { διαγώνιος( vi, helper (ei-1) ) } 
T  T -  { ei-1 } 
 

 
 Η παρούσα συνάρτηση ελέγχει αν έχει υπολογιστεί διαγώνιος και αν 
αυτή καταλήγει σε κορυφή συγχώνευσης. Αν όντως είναι, τότε η διαγώνιος 
προστίθεται στη δομή D. Στη συνέχεια η κορυφή αφαιρείται από τη δομή Τ. 
Είναι λογικό το ότι εφόσον έχει υπολογιστεί διαγώνιος η οποία αφορά μία 
κορυφή συγχώνευσης και μία κορυφή τέλους, θα παραμείνει καθότι η κορυφή 
τέλους διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κατώτερη γειτονική κορυφή στο 
πολύγωνο. Η κορυφή τέλους, όπως την ορίσαμε, έχει τη μικρότερη 
συντεταγμένη y από τις γειτονικές κορυφές. Σε άλλη περίπτωση, δεν 
προστίθεται η διαγώνιος. Στόχος μας είναι η εξάλειψη των κορυφών 
συγχώνευσης. Εφόσον δεν αφορά τέτοια κορυφή, δεν υπάρχει λόγος για τη 
δημιουργία διαγωνίου. Σε κάθε περίπτωση, η κορυφή αφαιρείται από τη δομή 
Τ, καθώς δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω διερεύνησή της. 

Συνεχίζοντας θα ασχοληθούμε με τη συνάρτηση διαχείρισης των 
κορυφών συγχώνευσης. Όπως ήδη αναφέραμε, για τη δημιουργία μονότονων 
πολυγώνων, είναι απαραίτητο να εξαφανίσουμε τυχών κορυφές συγχώνευσης 
και διαχωρισμού με την εφαρμογή διαγωνίων. Ο ψεωδοκώδικας της 
συνάρτησης είναι ο ακόλουθος : 
 

Συνάρτηση : Handle_Split_Vertex  (vi) 

 
1 
 
2 
3 
4 
5 
 

 
Αναζήτηση στο Τ για την κορυφή ej ακριβώς αριστερά 
        της κορυφής vi
D  D + { διαγώνιος( vi, helper (ej) ) } 
helper (ej)  vi
Τ  Τ + { ei } 
vi  helper (ei) 
 

 
 Η συνάρτηση χειρίζεται τις κορυφές διαχωρισμού τις οποίες θα πρέπει 
να εξαλείψουμε. Καταρχήν, πραγματοποιούμε μια αναζήτηση στη δομή Τ, 
ώστε να βρούμε μια κορυφή ej η οποία θα πρέπει να είναι ακριβώς αριστερά 
της κορυφής που εξετάζουμε. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πάνω ή 
κάτω από την ευθεία που ορίζει το αρχικό σημείο μας. Εφόσον ορίζεται τέτοια 
διαγώνιος μεταξύ των δύο σημείων, προσθέτουμε τη διαγώνιο στη δομή D. 
Με την διαγώνιο, απαλείφεται η αρχική πλευρά του πολυγώνου, την οποία 
αντικαθιστά η νέα διαγώνιος. Έτσι, στη συνέχεια αρκεί να ενημερώσουμε τη 
δομή Τ, για τη νέα διαγώνιο. Με τη δημιουργία της τελευταίας, διαχωρίζεται το 
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πολύγωνο και στη συνέχεια συνεχίζουμε την έρευνα στο υπάρχον πολύγωνο 
μετά το διαχωρισμό. 
 Επόμενο είδος κορυφών με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι οι κορυφές 
συγχώνευσης. Μαζί με τις κορυφές διαχωρισμού, θα πρέπει να τις 
εξαλείψουμε ώστε να δημιουργηθούν μονότονα πολύγωνα. Ο ψευδοκώδικας 
της συνάρτησης είναι ο παρακάτω : 
 

Συνάρτηση : Handle_Merge_Vertex  (vi) 

 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
 

 
Αν helper (ei-1) κορυφή συγχώνευσης τότε 
        D  D + { διαγώνιος( vi, helper (ei-1) ) } 
Τ  Τ + { ei-1 } 
Αναζήτηση στο Τ για την κορυφή ej ακριβώς αριστερά 
        της κορυφής vi 
Αν helper (ej) κορυφή συγχώνευσης τότε 
        D  D + { διαγώνιος( vi, helper (ej) ) } 
helper (ej)  vi
 

 
 Αν αντιστρέψουμε το σχήμα ως προς τον άξονα x, παρατηρούμε ότι οι 
κορυφές συγχώνευσης μετατρέπονται σε κορυφές διαχωρισμού και το 
αντίθετο. Βάσει αυτής της σημαντικής παρατήρησης μπορούμε να 
προχωρήσουμε στην ανάλυση. Φυσικά δεν γνωρίζουμε ποιες κορυφές 
βρίσκονται κάτω από την ευθεία που ορίζει η κορυφή συγχώνευσης – ενώ 
αντίθετα οι κορυφές πάνω από την ευθεία που όριζε μια κορυφή 
διαχωρισμού, ήταν γνωστή από τη δομή Τ. Όταν φτάσουμε σε μια κορυφή vm 
η οποία αντικαθιστά την κορυφή vi ως helper (ej), τότε αυτή είναι και η κορυφή 
που αναζητούμε. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που αντικαθιστούμε τη διαγώνιο 
helper μιας κορυφής, αρκεί να ελέγξουμε αν αυτή η κορυφή αποτελεί μια 
κορυφή συγχώνευσης. Αν είναι, τότε προσθέτουμε μια νέα διαγώνιο μεταξύ 
των σημείων του παλιού helper και του νέου. Αν το παλιό helper ήταν ήδη μια 
κορυφή διαχωρισμού, τότε μια μία και μόνο διαγώνιο απαλείφουμε μια 
κορυφή διαχωρισμού και μια κορυφή συγχώνευσης. 
 Τέλος, θα αναλύσουμε το τελευταίο είδος κορυφής για το οποίο η 
διαχείριση αναλαμβάνεται από μία συνάρτηση : Τις κανονικές κορυφές. 
Αρχικά, θα πρέπει να ελέγξουμε αν η κορυφή βρίσκεται σε πλευρά αριστερά ή 
δεξιά του πολυγώνου (καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί αλυσίδες). Καθώς η 
αναζήτηση κορυφών για τη δημιουργία helper διαγωνίων εφαρμόζεται πάντα 
για σημεία πάντα αριστερά του σημείου που εξετάζουμε, θα πρέπει να 
διαχωρίσουμε τις δύο περιπτώσεις. Ο έλεγχος αν ένα σημείο είναι αριστερά ή 
δεξιά, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απλή σύγκριση των συντεταγμένων 
x του εξεταζόμενου σημείου με όλα τα υπόλοιπα σημεία. 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ελέγχουμε αν η δεξιά κορυφή 
της κανονικής μας κορυφής, αποτελεί κορυφή συγχώνευσης. Σε αυτή την 
περίπτωση προσθέτουμε μια νέα διαγώνιο μεταξύ των δύο σημείων. Σε κάθε 
περίπτωση, η κανονική κορυφή αφαιρείται από τη δομή Τ. 

Ο ψευδοκώδικας της συνάρτησής μας είναι ο παρακάτω, με την 
αντίστοιχη μορφή που συναντήσαμε και στις προηγούμενες συναρτήσεις : 
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Συνάρτηση : Handle_Regular_Vertex  (vi) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
10 
11 
 

 
Αν το εσωτερικό του P βρίσκεται δεξιά του vi τότε 
        Αν helper (ei-1) κορυφή συγχώνευσης τότε 
                D  D + { διαγώνιος( vi, helper (ei-1) ) } 
        Τ  Τ - { ei-1 } 
        Τ  Τ + { ei } 
        vi  helper (ei) 
αλλιώς 
        Αναζήτηση στο Τ για την κορυφή ej ακριβώς 
                αριστερά της κορυφής vi
        Αν helper (ej) κορυφή συγχώνευσης τότε 
                D  D + { διαγώνιος( vi, helper (ej) ) } 
       helper (ej)  vi 
 

 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον αλγόριθμο τριγωνοποίησης 

μονότονων πολυγώνων. Σε γενικές γραμμές είναι ένας εύκολα κατανοητός και 
υλοποιήσιμος αλγόριθμος. Ο κώδικάς του είναι ο παρακάτω : 
 

Αλγόριθμος : Triangulate_Monotone_Polygon 
Δεδομένα : D 
Αποτελέσματα : D 
 
1 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
 

 
Ταξινόμηση της λίστας D ώστε τα σημεία u1, u2, … un
        που περιέχει να είναι ταξινομημένα ως προς τη 
        συντεταγμένη y. Στην περίπτωση ίδιας 
        συντεταγμένης y, αντίστροφη ταξινόμηση ως προς x 
S  S + { u1, u2 } 
για j από 3 μέχρι n-1 
        αν η κορυφή uj και η us1 σε διαφορετικές αλυσίδες τότε 
                D  D + { διαγώνιος (uj , ∀ u ∈ S εκτός του τελευταίου) } 
                S  { ø } 
                S  S + { uj-1 , uj } 
        αλλιώς 
                 temp  us1

                 D  D + { διαγώνιος (uj , ∀ u ∈ S) } 
                 S  { temp } 
                 S  S + { uj } 
D  D + { διαγώνιος (un , ∀ u ∈ S εκτός πρώτου και τελευταίου) } 
 

 
 Ως δεδομένο εισόδου έχουμε τη λίστα D η οποία περιέχει ένα αυστηρά 
y-μονότονο πολύγωνο. Συνεπώς, όλα τα y-μονότονα πολύγωνα τα οποία 
κατασκευάστηκαν προηγουμένως, θα αποτελέσουν την είσοδο στον 
παραπάνω αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος θα εφαρμοστεί στα πολύγωνα που 
παράχθηκαν στο καθένα ξεχωριστά. 
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 Ως δεδομένο εξόδου έχουμε πάλι τη λίστα D η οποία όμως έχει 
εμπλουτιστεί από τον αλγόριθμο με τις κατάλληλες διαγώνιους ώστε το κάθε 
πολύγωνο στο οποίο εφαρμόζεται να τριγωνοποιείται. 
 Ξεκινώντας ο αλγόριθμος θα ταξινομήσει όλες τις κορυφές του 
πολυγώνου. Η ταξινόμηση γίνεται ως προς τη συντεταγμένη y. Στην 
περίπτωση που η συντεταγμένη y δύο ή περισσότερων σημείων είναι ίδια, 
προηγείται το σημείο με τη μικρότερη x συντεταγμένη. Συμβολικά, κάθε 
κορυφή συμβολίζεται με u1, u2, …, un κ.ο.κ. 
 Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τη λίστα S και προσθέτουμε σε αυτή τα 
πρώτα δύο στοιχεία, και θα ξεκινήσει η επανάληψη. Κατά την τελευταία, θα 
ελεγχθούν όλες οι κορυφές πλην των δύο πρώτων που εισάγαμε απευθείας 
στη λίστα S, αν βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα με την πρώτη κορυφή που 
βρίσκεται στο S (την πρώτη κορυφή της λίστας S τη συμβολίζουμε ως us1). Τι 
εννοούμε όμως με τον όρο αλυσίδα; Εφόσον μιλάμε για y-μονότονα 
πολύγωνα, όλες οι κορυφές του πολυγώνου έχουν αυξανόμενες 
συντεταγμένες ως προς τον άξονα y. Μπορούμε λοιπόν να διχοτομήσουμε 
νοητά το πολύγωνο σε δύο μέρη, τα οποία ξεκινούν από το πρώτο σημείο με 
τη μεγαλύτερη y συντεταγμένη και καταλήγουν στο τελευταίο σημείο με τη 
μικρότερη y συντεταγμένη. Έτσι λοιπόν, το σχήμα που δημιουργείται είναι δύο 
αλυσίδες, μία δεξιά και μία αριστερά από την ευθεία που ενώνει το πρώτο με 
το τελευταίο σημείο. 
 Μπορούμε στην παρακάτω εικόνα να δούμε ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα y μονότονου πολυγώνου. Βλέπουμε τον διαχωρισμό που 
πραγματοποιείται μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου σημείου, καθώς και 
τις δύο αλυσίδες που σχηματίζονται βάσει αυτού του διαχωρισμού, με 
διαφορετικά χρώματα. Όλες οι κορυφές του πολυγώνου διαχωρίζονται σε δύο 
μεγάλες ομάδες – αλυσίδες. Κάθε y μονότονο πολύγωνο έχει ακριβώς δύο 
αλυσίδες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω : 
 

 
 

Ελέγχουμε αν η πρώτη κορυφή που υπάρχει στη λίστα S και η κορυφή 
uj που εξετάζουμε βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. Ο έλεγχος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όπως και στο παραπάνω σχήμα. Αν το σημείο βρίσκεται 
αριστερά της κατεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος από το πρώτο σημείο 
μέχρι το τελευταίο, τότε βρίσκεται στην αριστερή αλυσίδα. Σε αντίθετη 
περίπτωση βρίσκεται στη δεξιά. Το αν ένα σημείο βρίσκεται αριστερά ή δεξιά, 
το έχουμε προσδιορίσει κατά την ανάπτυξη του αλγορίθμου convex hull, όπου 
όλα τα σημεία κάθε ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται δεξιά. 
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Στην περίπτωση που βρίσκονται λοιπόν σε διαφορετικές αλυσίδες, 
τότε, στο σύνολο D θα προσθέσουμε μια διαγώνιο από το συγκεκριμένο 
σημείο που εξετάζουμε προς όλα τα σημεία του συνόλου S, εκτός του 
τελευταίου. Ο λόγος που δεν εξετάζουμε το τελευταίο σημείο είναι ότι είναι 
γειτονικό του σημείου που εξετάζουμε, συνεπώς η διαγώνιος συμπίπτει με την 
πλευρά του πολυγώνου! 

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που βρίσκονται στην ίδια 
αλυσίδα, χειριζόμαστε το σημείο διαφορετικά. Καταρχήν αποθηκεύουμε το 
πρώτο σημείο της λίστας κάπου προσωρινά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στη 
λίστα D όλες τις διαγώνιους με το σημείο που εξετάζουμε. Υπενθυμίζουμε ότι 
για να καλείται ένα ευθύγραμμο τμήμα διαγώνιος, θα πρέπει να μην τέμνει 
καμία πλευρά του πολυγώνου, να έχει άκρα δύο διαφορετικές κορυφές του 
πολυγώνου μη γειτονικές και να μην τέμνει καμία άλλη διαγώνιο. Στη 
συνέχεια, αρχικοποιούμε τη λίστα S και προσθέτουμε με σειρά την κορυφή 
που προσθέσαμε προσωρινά στην αρχή και την κορυφή uj που εξετάζουμε. Ο 
λόγος που αποθηκεύσαμε προσωρινά την κορυφή στην αρχή, είναι ότι καθώς 
αποτελεί την κορυφή υπό-αλυσίδας πριν αλλάξει η φορά της αλυσίδας, θα 
πρέπει να παραμείνει ώστε να συνεχιστεί ο περαιτέρω έλεγχος της αλυσίδας 
στη συνέχεια του αλγορίθμου. 

Η επανάληψη σταματά όταν εξεταστούν όλες οι πλευρές από την τρίτη 
μέχρι και την προτελευταία. Για την τελευταία πλευρά, θα προσθέσουμε 
διαγώνιους προς όλες τις κορυφές που τυχών υπάρχουν στην λίστα S έτσι 
ώστε να ολοκληρωθεί η τριγωνοποίηση. 
 Ουσιαστικά ο παραπάνω αλγόριθμος περιέχει πολλές ομοιότητες με 
τον αλγόριθμο convex hull που παρουσιάσαμε νωρίτερα. Η διαφορά έγκειται 
στο ότι κάθε φορά, για κάθε κορυφή που εξετάζουμε, ελέγχουμε σε ποια 
αλυσίδα ανήκει. Σε ένα πολύγωνο, ο αλγόριθμος στηρίζεται στη δημιουργία 
διαγωνίων από τη μία αλυσίδα στην άλλη, στην περίπτωση που έχουμε 
αλλαγή φοράς για κάθε σημείο που εξετάζουμε. Σε ένα τέλειο πολύγωνο, ο 
αλγόριθμος θα δημιουργήσει διαγώνιους από ένα σημείο προς όλα τα άλλα, 
εκτός των γειτονικών του (που είναι άλλωστε το πρώτο και το τελευταίο 
σημείο). 
 
4.4.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
 
 Για την ανάλυση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου θα πρέπει να 
εξετάσουμε τα δύο μέρη του ξεχωριστά. Καταρχήν το πρώτο μέρος που 
κατασκευάζει y-μονότονα πολύγωνα, και στη συνέχεια το δεύτερο το οποίο 
αναλαμβάνει να τριγωνοποιήσει αυτά τα πολύγωνα. 
 Η δημιουργία μονότονων πολυγώνων έχει πολυπλοκότητα Θ(nlogn). Η 
κατασκευή των απαραίτητων δομών έχει πολυπλοκότητα Θ(1), όπως 
άλλωστε και η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης βάσει του είδους κάθε 
κορυφής. Η αναζήτηση και προσθαφαίρεση διαγωνίων με τη χρήση μιας 
ταξινομημένης λίστας ολοκληρώνεται σε χρόνο Θ(logn). Αντίστοιχα η 
προσθήκη μιας νέας διαγωνίου ολοκληρώνεται σε χρόνο Θ(1). Καθώς λοιπόν 
το πολύγωνο περιέχει n συνολικά κορυφές, η όλη διαδικασία 
επαναλαμβάνεται για κάθε κορυφή συνολικά n φορές. Συνοψίζοντας τα 
παραπάνω, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Make_Monotone θα είναι η 
ακόλουθη : 
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n x (Θ(1) + Θ(1) + Θ(logn) + Θ(1))  
n x Θ(logn)  

Θ(nlogn) 
 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου 
Triangulate_Monotone_Polygon. Κατά την εκκίνηση, αρχικοποιείται η λίστα 
και εισάγονται σε αυτή δύο κορυφές. Ο χρόνος για να ολοκληρωθεί αυτή η 
ενέργεια είναι Θ(1). Ο αλγόριθμος εμπεριέχει μια επανάληψη η οποία 
εκτελείται συνολικά n-3 φορές. Σε κάθε εκτέλεση της επανάληψης, 
πραγματοποιείται προσθαφαίρεση τουλάχιστον μιας κορυφής στη λίστα, κάτι 
που ολοκληρώνεται σε χρόνο Θ(1), αντίστοιχα για κάθε περίπτωση της 
εντολής ΑΝ. Αντίστοιχα με την παραπάνω ανάλυση, η πολυπλοκότητα του 
αλγορίθμου θα είναι η κάτωθι : 
 

Θ(1) + (n-3) x (Θ(1) + Θ(1))  
Θ(1) + (n-3) x Θ(1)  
Θ(1) + Θ(n-3)  

Θ(n-3)  
Θ(n) 

 
Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση πολυπλοκότητας για κάθε κομμάτι 

του αλγορίθμου, μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνολική πολυπλοκότητα, ως 
άθροισμα των δύο επιμέρους αποτελεσμάτων που εξάγαμε παραπάνω. Έτσι 
λοιπόν η συνολική πολυπλοκότητα θα είναι : 

 
Θ(nlogn) + Θ(n)  (εφόσον n>3) 

Θ(n + nlogn)  
Θ(nlogn) 

 
Συνεπώς η πολυπλοκότητα του παραπάνω αλγορίθμου θα είναι 

Θ(nlogn), κάτι σημαντικά καλύτερο από την πολυπλοκότητα Θ(n3) του 
αλγορίθμου ear-clip που περιγράψαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Φυσικά η 
πολυπλοκότητα δεν είναι γραμμική αλλά και από την άλλη πλευρά δεν είναι 
και πολυωνυμική δύναμη του αριθμού των κορυφών του πολυγώνου. 
 
4.4.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
 
 Έχοντας ολοκληρώσει την περιγραφή του αλγορίθμου αλλά και 
έχοντας κάνει ανάλυση της πολυπλοκότητάς του, θα προχωρήσουμε στην 
εφαρμογή του πάνω σε ένα πολύγωνο – παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε λοιπόν 
το πολύγωνο της παρακάτω εικόνας. Πάνω στο συγκεκριμένο πολύγωνο θα 
εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο. Είναι προφανές ότι το πολύγωνο δεν είναι y-
μονότονο. Έτσι, θα εφαρμόσουμε την αντίστοιχη διαδικασία πρώτα ώστε το 
πολύγωνο να μετατραπεί σε y-μονότονο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. Η 
αρίθμηση των κορυφών είναι εντελώς τυχαία και η σειρά σχεδίασής τους θα 
μπορούσε να είναι και διαφορετική. Φυσικά η εκτέλεση του αλγορίθμου δεν 
εξαρτάται από αυτό τον παράγοντα. Το παρακάτω πολύγωνο έχει συνολικά 
οκτώ πλευρές. 
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Το συγκεκριμένο πολύγωνο τυγχάνει να είναι x-μονότονο αλλά όχι y-

μονότονο, όπως θα θέλαμε. Θα μπορούσαμε εξαρχής να 
κατηγοριοποιήσουμε τις κορυφές του, σύμφωνα με την προαναφερόμενη 
θεωρία. Έτσι, οι κορυφές v1 και ν3 είναι κορυφές εκκίνησης, οι κορυφές ν5 και 
ν7 είναι κορυφές τέλους, οι κορυφές ν4 και ν8 είναι κανονικές κορυφές, η 
κορυφή ν2 είναι κορυφή διαχωρισμού και η κορυφή ν6 είναι κορυφή 
συγχώνευσης. Διαγραμματικά, μπορούμε να δούμε τα είδη των κορυφών στην 
παρακάτω εικόνα : 

 
 

Ξεκινώντας, θα δημιουργήσουμε μία ουρά Q βάσει της ήδη γνωστής 
λίστας D. Η ουρά Q θα περιέχει ταξινομημένες τις κορυφές ως προς την 
συντεταγμένη y. Οι κορυφές v1 και ν3 έχουν την ίδια συντεταγμένη y, οπότε 
προηγείται η κορυφή ν1 έχοντας μικρότερη συντεταγμένη x. Αντίστοιχα, θα 
αρχικοποιήσουμε και ένα διάδικο δέντρο Τ. Η μορφή και των δύο δομών θα 
είναι συνεπώς η ακόλουθη : 

 
D = { ν1, ν2, ν3, ν4, ν5, ν6, ν7, ν8 } 

 
Q = { ν1, ν3, ν4, ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 

 
Τ = { ø } 

 
Δεν θα περιγράψουμε τη διαδικασία ταξινόμησης καθώς μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε αλγόριθμο. Φυσικά ο αλγόριθμος Quick Sort 
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είναι ιδανικός λόγω της άριστης πολυπλοκότητας που εμφανίζει, κάτι ου δεν 
θα επιβαρύνει την πολυπλοκότητα του συνολικού αλγορίθμου. 

Εφόσον η λίστα Q δεν είναι κενή, ξεκινά η επανάληψη. Καταρχήν θα 
ελέγξουμε την πρώτη κορυφή της ουράς, που είναι η κορυφή ν1. Αυτή την 
κορυφή θα την αφαιρέσουμε από την ουρά Q, η οποία θα πάρει την κάτωθι 
μορφή : 

 
Q = Q – { ν1 } = { ν3, ν4, ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 

 
Η συγκεκριμένη κορυφή, είναι μια κορυφή αρχής. Συνεπώς θα 

καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Start_Vertex. Η συνάρτηση θα προσθέσει 
στη δομή Τ τη κορυφή που είναι πιο κοντά στην κορυφή v1. Αυτή η κορυφή 
είναι η v6. Συνεπώς, θα έχουμε τις εξής πράξεις : 

 
Τ = Τ + { ν6 } = { ν6 } 

v1  helper (v6) 
 
Καθώς τελειώσαμε τον χειρισμό της πρώτης κορυφής, και η ουρά Q 

δεν είναι κενή, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη – ουσιαστικά την πρώτη 
κορυφή της ουράς – που είναι η ν3. Αυτή θα αφαιρεθεί παρομοίως από την 
ουρά Q και η τελευταία θα πάρει την κάτωθι μορφή : 
 

Q = Q – { ν3 } = { ν4, ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 
 

Η συγκεκριμένη κορυφή είναι επίσης κορυφή εκκίνησης. Συνεπώς θα 
καλέσουμε και πάλι τη συνάρτηση Handle_Start_Vertex, όπως και πιο πάνω. 
Η συνάρτηση θα προσθέσει στη δομή Τ τη κορυφή που είναι πιο κοντά στην 
κορυφή v1. Αυτή η κορυφή είναι η v5. Συνεπώς, θα έχουμε τις εξής πράξεις : 

 
Τ = Τ + { ν5 } = { ν6, ν5 } 

v3  helper (v5) 
 

Η ουρά Q συνεχίζει να μην είναι κενή οπότε προχωράμε στην επόμενη 
κορυφή, που είναι η ν4. Αυτή θα αφαιρεθεί παρομοίως από την ουρά Q και η 
τελευταία θα πάρει την κάτωθι μορφή : 
 

Q = Q – { ν4 } = { ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 
 

Η κορυφή που εξετάζουμε είναι μια κανονική κορυφή. Συνεπώς θα 
καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Regular_Vertex. Κατά την εκκίνηση της 
συνάρτηση ελέγχουμε αν το εσωτερικό του πολυγώνου είναι δεξιά του 
σημείου. Αυτό δεν ισχύει καθώς από το σχήμα μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι η συγκεκριμένη κορυφή, έχει τη μεγαλύτερη x συντεταγμένη από όλες τις 
υπόλοιπες κορυφές. Άρα θα πρέπει να ψάξουμε στη δομή Τ για μία κορυφή η 
οποία να βρίσκεται ακριβώς αριστερά της κορυφής v4. Από τις δύο κορυφές 
που εμπεριέχονται σε αυτή, η v5 είναι γειτονική – άρα απορρίπτεται. Αντίθετα, 
η κορυφή v6 πληροί αυτόν τον περιορισμό. Επίσης, δεν έχουμε ορίσει για 
αυτή την κορυφή helper οπότε δεν προσθέτουμε καμία διαγώνιο. Αντίθετα, 
θέτουμε ως helper του helper (ν6) την κορυφή v4 ως εξής : 
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helper (v6)  v4
 
Έχοντας ολοκληρώσει το χειρισμό και αυτής της κορυφής, θα 

προχωρήσουμε στην επόμενη κορυφή. Είναι προφανές ότι η ουρά Q δεν είναι 
κενή. Η επόμενη κορυφή είναι η ν2 η οποία και θα αφαιρεθεί από την ουρά. Η 
τελευταία θα πάρει την εξής μορφή : 
 

Q = Q – { ν2 } = { ν8, ν6, ν7, ν5 } 
 

Η κορυφή που εξετάζουμε είναι μια κορυφή διαχωρισμού. Συνεπώς, θα 
καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Split_Vertex. Προχωρώντας, θα ψάξουμε 
τη δομή Τ για κάποια κορυφή η οποία θα είναι ακριβώς αριστερά της κορυφής 
που εξετάζουμε. Η κορυφή v5 απορρίπτεται καθώς βρίσκεται δεξιά ενώ η 
κορυφή v6 είναι ιδανική καθώς είναι η πιο κοντά αριστερά κορυφή. Σε αυτή την 
περίπτωση θα προσθέσουμε μια νέα διαγώνιο συνδέοντας τις δύο κορυφές 
και θα την αποθηκεύσουμε στη δομή D, ως εξής : 

 
D  D + διαγώνιος (v2, v6) 

 
Η νέα διαγώνιος μπορεί να παρατηρηθεί στο παρακάτω σχήμα μεταξύ 

των δύο κορυφών : 
 

 
 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το πολύγωνο μετατράπηκε σε δύο 
μονότονα πολύγωνα. Όμως ο αλγόριθμος δεν σταματά καθώς θα πρέπει να 
ελέγξει και τις υπόλοιπες πλευρές. Συνεχίζοντας την εκτέλεση της 
συνάρτησης, ως helper της κορυφής helper (v6) θα τεθεί η κορυφή ν2 ενώ στη 
δομή Τ θα προστεθεί η κορυφή v2 ως εξής : 

 
Τ = Τ + { ν2 } = { ν6, ν5, ν2 } 

v2  helper (v6) 
 
Εφόσον η ουρά Q δεν είναι κενή, προχωρούμε στον έλεγχο της 

επόμενης κορυφής που είναι η ν8. Αυτή θα αφαιρεθεί από την ουρά Q η οποία 
κατόπιν τούτου, θα πάρει την ακόλουθη μορφή : 

 
Q = Q – { ν8 } = { ν6, ν7, ν5 } 
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Η κορυφή ν8 είναι μία κανονική κορυφή, με αποτέλεσμα να καλέσουμε 
τη συνάρτηση Handle_Regular_Vertex. Καταρχήν, ελέγχουμε αν το 
πολύγωνο βρίσκεται δεξιά της κορυφής. Πράγματι, η συγκεκριμένη κορυφή 
έχει τη μικρότερη x συντεταγμένη οπότε η παραπάνω συνθήκη ισχύει. Όμως, 
παραπάνω δεν έχουμε ορίσει helper για τη προηγούμενη της συγκεκριμένη 
κορυφής (που είναι η κορυφή ν5) η οποία και να αποτελεί κορυφή 
συγχώνευσης (ο helper αναφέρεται στην κορυφή ν3 η οποία είναι κορυφή 
αρχής). Άρα δεν θα δημιουργήσουμε νέα διαγώνιο. Η κορυφή ν5 απλά θα 
αφαιρεθεί από τη δομή Τ ενώ αντίστοιχα στη δομή θα προστεθεί η κορυφή ν8 
ως εξής : 

 
Τ = Τ - { ν5 } = { ν6, ν2 } και αντίστοιχα 

Τ = Τ + { ν8 } = { ν6, ν2, ν8 } 
 
Επίσης για την κορυφή που εξετάζουμε ν8 θα θέσουμε νέο helper τον 

helper (ν5) ως εξής : 
 

ν8  helper (ν5) 
 
Η ουρά Q συνεχίζει να μην είναι κενή οπότε θα προχωρήσουμε στην 

επόμενη κορυφή, η οποία είναι η ν6. Αυτή, θα αφαιρεθεί όπως και οι 
προηγούμενες από την ουρά ως εξής : 

 
Q = Q – { ν6 } = { ν7, ν5 } 

 
Σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια κορυφή συγχώνευσης 

οπότε θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Merge_Vertex. O helper της 
προηγούμενης κορυφής, δηλαδή της ν8, είναι η κορυφή ν5. Η τελευταία δεν 
είναι κορυφή συγχώνευσης αλλά κορυφή τέλους. Συνεπώς δεν θα 
προχωρήσουμε στη δημιουργία διαγωνίου. Άντ’ αυτού, θα αφαιρέσουμε την 
κορυφή ν6 από τη δομή Τ ως εξής : 

 
Τ = Τ - { ν6 } = { ν8, ν2 } 

 
Επόμενο βήμα είναι να ψάξουμε στη δομή Τ για μία κορυφή η οποία να 

είναι ακριβώς αριστερά της κορυφής v6. Η κορυφή v2 απορρίπτεται καθώς 
βρίσκεται δεξιά ενώ η κορυφή v8 βρίσκεται ακριβώς αριστερά. Ο helper της 
κορυφής αυτής, όπως ήδη είπαμε πιο πάνω είναι η κορυφή v5 η οποία δεν 
είναι κορυφή συγχώνευσης αλλά κορυφή τερματισμού. Συνεπώς δεν θα 
σχηματίσουμε διαγώνιο μεταξύ των δύο πλευρών. Τέλος, θα θέσουμε ως 
helper της κορυφής v8 την κορυφή ν6, δηλαδή : 

 
helper (v8)  v6 

 
Η ουρά Q δεν είναι κενή, οπότε συνεχίζουμε στην επόμενη κορυφή, η 

οποία είναι η κορυφή v7. Αντίστοιχα, η τελευταία θα αφαιρεθεί από την ουρά Q 
ως εξής : 

 
Q = Q – { ν7 } = { ν5 } 
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Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κορυφή τερματισμού (ή τέλους), οπότε 
θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_End_Vertex. Ο helper της 
προηγούμενης κορυφής της (που είναι η v6) είναι η κορυφή v2 που δεν είναι 
κορυφή συγχώνευσης αλλά κορυφή διαχωρισμού. Έτσι δεν θα σχηματίσουμε 
διαγώνιο μεταξύ τους. Αντ’ αυτού, θα αφαιρέσουμε την κορυφή v2 από τη 
δομή Τ ως εξής : 

 
Τ = Τ - { ν2 } = { ν8 } 

 
Τελειώνοντας, η ουρά Q δεν είναι κενή, οπότε προχωρούμε στην 

επόμενη κορυφή που είναι η v5 και η οποία θα αφαιρεθεί από την ουρά 
αντίστοιχα με τις προηγούμενες : 

 
Q = Q – { ν5 } = { ø } 

 
Η τελευταία μας κορυφή είναι κορυφή τερματισμού, όπως και η 

προηγούμενη που εξετάσαμε, οπότε θα ξανακαλέσουμε τη συνάρτηση 
Handle_End_Vertex. Ο helper της προηγούμενης κορυφής της (που είναι η 
v4) είναι η κορυφή v6 η οποία είναι μεν κορυφή συγχώνευσης αλλά είναι και 
γειτονική κορυφή της v5. Έτσι δεν θα σχηματίσουμε διαγώνιο μεταξύ τους 
καθώς είναι η ίδια με την αντίστοιχη πλευρά του πολυγώνου. 

Σε αυτό το σημείο, η διαδικασία ολοκληρώνεται καθώς η ουρά Q 
παρέμεινε κενή. Συνολικά έχουμε προσθέσει μία διαγώνιο μεταξύ των 
κορυφών v2 και v6, σχηματίζοντας δύο διαφορετικά y-μονότονα πολύγωνα, 
έστω D1 και D2 που είναι τα εξής : 

 
D1 = { ν1, ν2, ν6, ν7 ,ν8 } 

 
D2 = { ν2, ν3, ν4 ,ν5 ,ν6 } 

 
 Τα δύο πολύγωνα μπορούμε να μελετήσουμε και στην παρακάτω 
εικόνα, καθώς σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα : 
 

 
 

Η εκτέλεση του αλγορίθμου όμως δεν τελείωσε. Στη συνέχεια θα 
προχωρήσουμε στην τριγωνοποίηση του κάθε πολυγώνου ξεχωριστά, 
σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράψαμε παραπάνω. 
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Όσον αφορά το πρώτο πολύγωνο, καταρχήν θα ταξινομήσουμε τις 
κορυφές του κατά y συντεταγμένη. Έτσι λοιπόν η εικόνα που έχουμε είναι η 
κάτωθι : 

 
D1 = { ν1, ν2, ν8, ν6 ,ν7 } 

 
Αντίστοιχα δημιουργούμε μια στοίβα S η οποία θα περιέχει τις δύο 

πρώτες κορυφές του πολυγώνου : 
 

S  { ν1, ν2 } 
 
Το πολύγωνο έχει πέντε συνολικά πλευρές, οπότε η επανάληψη θα 

εκτελεστεί συνολικά δύο φορές. Ελέγχουμε αν η 3η (ν8) κορυφή του συνόλου 
D και η 1η (ν1) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. 
Αυτό δεν ισχύει καθώς η κορυφή v1 είναι η αρχή των δύο αλυσίδων, άρα 
ανήκει και στις δύο. Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο S : 

 
S  S - { ν1 } = { ν2 } 

 
Επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλες οι διαγώνιες από την 

κορυφή v8 προς όλες τις κορυφές του συνόλου S είναι εσωτερικές του 
πολυγώνου. Η μοναδική διαγώνιος από το v8 στο v2 που υπάρχει είναι όντως 
εσωτερική. Συνεπώς θα δημιουργήσουμε τη διαγώνιο, από το σύνολο S θα 
αφαιρεθεί η ν2 και θα προστεθεί η ν8. Οι πράξεις και το σχήμα που 
δημιουργείται διαφαίνονται παρακάτω : 
 

S  S - { ν2 } = { ø } και αντίστοιχα 
S  S + { ν8 } = { ν8 } 

 

 
 

Στην επόμενη επανάληψη, ελέγχουμε αν η 4η (ν6) κορυφή του συνόλου 
D και η 1η (ν8) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. 
Αυτό ισχύει. Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο όλα τα στοιχεία και 
για κάθε στοιχείο που αφαιρείται, θα ελέγχουμε αν η διαγώνιος είναι 
εσωτερική. Η μοναδική διαγώνιος από το σημείο v2 προς το σημείο v8 είναι 
εσωτερική. Άρα θα τη σχηματίσουμε. Αντίστοιχα, από το σύνολο S αφότου 
αφαιρέσουμε όλα τα σημεία, θα προσθέσουμε το 4ο και το 5ο στοιχείο της 
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δομής D, δηλαδή τις κορυφές ν6 και ν7.  Οι πράξεις και το σχήμα που 
δημιουργείται διαφαίνονται παρακάτω : 

 
S  { ø } και αντίστοιχα 

S  S + { ν6 , ν7 } = { ν6 , ν7 } 
 

 
 
Η επανάληψη έχει πλέον ολοκληρωθεί και το πολύγωνο έχει 

τριγωνοποιηθεί. Ας θυμηθούμε το θεώρημα ότι κάθε πολύγωνο 
τριγωνοποιείται με την προσθήκη ακριβώς n – 3 διαγωνίων (στην προκειμένη 
περίπτωση όπου n=5, χρειάστηκαν ακριβώς n – 3 = 2 διαγώνιοι). 

Όσον αφορά το δεύτερο πολύγωνο, καταρχήν θα ταξινομήσουμε τις 
κορυφές του κατά y συντεταγμένη. Έτσι λοιπόν η εικόνα που έχουμε είναι η 
κάτωθι : 

 
D2 = { ν3, ν4, ν2 ,ν6 ,ν5 } 

 
Αντίστοιχα δημιουργούμε μια στοίβα S η οποία θα περιέχει τις δύο 

πρώτες κορυφές του πολυγώνου : 
 

S  { ν3, ν4 } 
 
Το πολύγωνο έχει πέντε συνολικά πλευρές, οπότε η επανάληψη θα 

εκτελεστεί συνολικά δύο φορές. Ελέγχουμε αν η 3η (ν2) κορυφή του συνόλου 
D και η 1η (ν3) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. 
Αυτό δεν ισχύει καθώς η κορυφή v3 είναι η αρχή των δύο αλυσίδων, άρα 
ανήκει και στις δύο. Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο S : 

 
S  S - { ν3 } = { ν4 } 

 
Επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλες οι διαγώνιες από την 

κορυφή v2 προς όλες τις κορυφές του συνόλου S είναι εσωτερικές του 
πολυγώνου. Η μοναδική διαγώνιος από το v2 στο v4 που υπάρχει είναι όντως 
εσωτερική. Συνεπώς θα δημιουργήσουμε τη διαγώνιο, από το σύνολο S θα 
αφαιρεθεί η ν4, θα προστεθεί η ν2. Επίσης θα προστεθεί ξανά η ν4 καθώς ήταν 
η τελευταία κορυφή που εξάχθηκε. Οι πράξεις και το σχήμα που δημιουργείται 
διαφαίνονται παρακάτω : 
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S  S - { ν4 } = { ø } και αντίστοιχα 

S  S + { ν2 , ν4} = { ν2 , ν4 } 
 

 
 
Στην επόμενη επανάληψη, ελέγχουμε αν η 4η (ν6) κορυφή του συνόλου 

D και η 1η (ν2) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. 
Αυτό δεν ισχύει καθώς βρίσκονται στην ίδια. Έτσι, θα αφαιρέσουμε την πρώτη 
κορυφή από το σύνολο S : 

 
S  S - { ν2 } = { ν4 } 

 
 Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο όλα τα στοιχεία και για 

κάθε στοιχείο που αφαιρείται, θα ελέγχουμε αν η διαγώνιος είναι εσωτερική. Η 
μοναδική διαγώνιος από το σημείο v6 προς το σημείο v4 είναι εσωτερική. Άρα 
θα τη σχηματίσουμε. Αντίστοιχα, από το σύνολο S αφότου αφαιρέσουμε όλα 
τα σημεία, θα προσθέσουμε την κορυφή που αφαιρέσαμε στην αρχή δηλαδή 
την κορυφή ν2.  Οι πράξεις και το σχήμα που δημιουργείται διαφαίνονται 
παρακάτω : 

 
S  S + { ν2 } = { ν4 , ν2 } 

 

 
 
Η επανάληψη έχει πλέον ολοκληρωθεί και το πολύγωνο έχει 

τριγωνοποιηθεί. Επίσης ισχύει το θεώρημα των διαγωνίων, όπως και στο 
προηγούμενο πολύγωνο. Συνολικά, ο αλγόριθμος εφάρμοσε 5 διαγώνιους 
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στο αρχικό οκτάγωνο (εφόσον n=8 οι διαγώνιες που χρειάζονται είναι n – 3 = 
5) έτσι ώστε διαδοχικά κατάφερε να δημιουργήσει δύο y-μονότονα πολύγωνα 
και στη συνέχεια να τα τριγωνοποιήσει. 
 
4.4.5. Σύνοψη 
 
 Καθώς έχουμε ολοκληρώσει της παρουσίαση του αλγορίθμου 
μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
αλγόριθμο ear-clip, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος κρίνεται αρκετά 
αποδοτικότερος και σαφώς παρουσιάζει βελτιωμένη λειτουργία. 
 Βέβαια, η υλοποίηση του αλγορίθμου είναι εξαιρετικά πιο πολύπλοκη 
του προηγούμενου αλγορίθμου και προϋποθέτει βαθιά γνώση θεωρίας 
τριγωνομετρίας καθώς συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή πολλών θεωρημάτων 
αλλά και τη χρήση πολύπλοκων δομών δεδομένων (για παράδειγμα ο 
πρώτος αλγόριθμος χρησιμοποιεί λίστες ενώ ο δεύτερος δυαδικό δέντρο). 
 Σε γενικές γραμμές βέβαια, ο αλγόριθμος monotone polygon υπερτερεί 
του αλγόριθμου ear clip όχι μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στο ότι, αντίστοιχα 
με τον αλγόριθμο sweep line δεν ανήκει στην κατηγορία των απωλεστικών 
αλγορίθμων. 
 
4.4.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
 
 Και στην ανάπτυξη του παρόντος αλγορίθμου χρησιμοποιήσαμε την 
ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης, όπως και στους προηγούμενους. Η συγκεκριμένη 
εφαρμογή ακολουθεί τα βήματα της εφαρμογής του αλγορίθμου ear clipping 
με κάποιες διαφορές οι οποίες αφορούν την ιδιαιτερότητα του παρόντος 
αλγόριθμου. 
 Έτσι λοιπόν, η σχεδίαση ακολουθεί τη ίδια διαδικασία, όπως πριν. Ο 
χρήστης με κάθε κλικ του ποντικιού πάνω στον καμβά δηλώνει το τέλος του 
προηγούμενου ευθύγραμμου τμήματος – πλευρά πολυγώνου και την αρχή 
ενός νέου ευθύγραμμου τμήματος – πλευράς. Φυσικά, υπάρχει το ίδιο 
σύστημα ανίχνευσης όπως και πριν, έτσι ώστε το «κλείσιμο» των πλευρών 
του πολυγώνου να είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Επίσης, υπάρχει και το 
ίδιο σύστημα συντεταγμένων έτσι ώστε η σχεδίαση να πραγματοποιείται με 
ακρίβεια, όπου είναι απαραίτητο. 

Η διαφορά με τις προηγούμενες εφαρμογές έγκειται στο ότι κατά την 
ολοκλήρωση σχεδιασμού, το πρόγραμμα παίρνει πρωτοβουλία και επεμβαίνει 
στον καμβά. Αυτό είναι αναγκαίο καθώς πριν την εφαρμογή του 
συγκεκριμένου αλγορίθμου, θα πρέπει όπως είπαμε να ταξινομηθούν οι 
κορυφές του πολυγώνου και να σχηματοποιηθούν μονότονα πολύγωνα (στη 
συγκεκριμένη περίπτωση όπως είπαμε y-μονότονα πολύγωνα). 

Όπως φαίνεται στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας, το πρόγραμμα 
έχει φροντίσει να προσθέσει την κατάλληλη διαγώνιο έτσι ώστε το αρχικό 
πολύγωνο (το οποίο δεν ήταν μονότονο φυσικά) να διχοτομηθεί και να 
μετατραπεί σε δύο y-μονότονα πολύγωνα. Επίσης, σύμφωνα με την 
επεξήγηση που εμφανίζεται στα δεξιά του σχήματος, εφαρμόζεται το 
κατάλληλο σημάδι σε κάθε κορυφή ώστε ο χρήστης να έχει μια πλήρη και 
ταξινομημένη εικόνα των κορυφών του πολυγώνου. Φυσικά η ταξινόμηση 
πραγματοποιείται με τα κριτήρια που αναφέραμε και πιο πάνω, όπως επίσης 
και η συμβολική τους αναπαράσταση. 
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  Η νέα διαγώνιος που δημιουργείται και διχοτομεί το πολύγωνο 
εμφανίζεται ως μία ανοιχτόχρωμη γραμμή διαφορετικού πάχους από ότι οι 
υπόλοιπες διαγώνιοι, για να τονιστεί η διαφορά της από τις υπόλοιπες. 
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 Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί εκκίνησης του 
αλγορίθμου ώστε ο τελευταίος να εφαρμοστεί πάνω στα μονότονα πολύγωνα 
που παρουσιάζονται πάνω στον καμβά. 

Η παραπάνω εικόνα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
αλγορίθμου. Παρατηρούμε ότι το πολύγωνο έχει τριγωνοποιηθεί ενώ διακριτή 
είναι και η διαγώνιος που διχοτόμησε το αρχικό πολύγωνο. Επίσης, κάθε 
κορυφή συμβολίζεται ανάλογα με το είδος της, όπως αναφέραμε. 

Σε αυτό το σημείο, η εφαρμογή του αλγορίθμου έχει τερματιστεί και ο 
χρήστης μπορεί στη συνέχεια με το κουμπί καθαρισμού να αρχικοποιήσει τον 
καμβά ώστε να προχωρήσει στη σχεδίαση ενός νέου πολυγώνου. 
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Παράρτημα 
 
Π.1. Εργαλεία υλοποίησης 
 

Για τη συγκεκριμένη υλοποίηση - οπτικοποίηση των αλγορίθμων 
γραφικών που θα αναλύσουμε, χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού 
Macromedia Flash (έκδοση 2004 MX). Η αξία του συγκεκριμένου λογισμικού, 
το οποίο κυκλοφορεί εδώ και μία δεκαετία, είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως, 
ιδιαίτερα για την χρησιμότητα του ως εργαλείο ανάπτυξης πολυμεσικών 
εφαρμογών. Αυτό το χαρακτηριστικό του το καθιστά ως ένα πολύτιμο 
εργαλείο ανάπτυξης τόσο εκπαιδευτικών εφαρμογών, όσο και 
«οπτικόποιημένων» (visual) εφαρμογών. 

Για την επιλογή του συγκεκριμένου πακέτου βασιστήκαμε και πάνω σε 
δύο άλλους παράγοντες - χαρακτηριστικά : Την λειτουργία σε πολλαπλές 
πλατφόρμες και τον διαδικτυακό του χαρακτήρα. 

Το πακέτο αξιολογήθηκε ανάμεσα σε πολλά άλλα και προτιμήθηκε 
έναντι άλλων βάσει των παρακάτω χαρακτηριστικών που περιλαμβάνει : 
 

-     τη λειτουργία σε πολλαπλές πλατφόρμες 
 
Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με το συγκεκριμένο λογισμικό 
μπορούν να εκτελεστούν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που υπάρχουν σήμερα, όπως για 
παράδειγμα PC, Apple Macintosh κ.α. αλλά και από διαφορετικά 
λειτουργικά συστήματα όπως Microsoft Windows, Linux, OSX κ.α. 
 
- δυνατότητα λειτουργίας ως διαδικτυακή εφαρμογή 
 
Αν και υποστηρίζεται η δημιουργία αυτόνομων (stand-alone) 
εφαρμογών, υποστηρίζεται και η δημιουργία εφαρμογών που 
λειτουργούν εξ' ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. Αυτό το χαρακτηριστικό, 
όπως και το ότι η κάθε εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει πάνω σε 
διαφορετικές πλατφόρμες και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, 
καθιστούν την τελική εφαρμογή εξαιρετικά προσιτή προς το κάθε 
κάτοχο προσωπικού υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
 
- υποστήριξη νέων πολυμεσικών τεχνολογιών εικόνας και ήχου 
 
Το πακέτο Macromedia Flash υποστηρίζει όλες τις τελευταίες μορφές 
πολυμεσικών στοιχείων εικόνας και ήχου. Πιο συγκεκριμένα, όσον 
αφορά την εικόνα υποστηρίζει πλήρως την επεξεργασία γραφικών 
(μορφές Bitmap, J-PEG, GIF κ.α.) αλλά και βίντεο (μορφές M-PEG, 
Quick time, Real media κ.α.). Όσον αφορά τον ήχο, υποστηρίζει όλες 
τις σύγχρονες μορφές συμπίεσης, όπως M-PEG I layer 3, OGG Vorbis, 
Quick time, Real audio κ.α. 
 
- την μεγάλη διάδοση τα τελευταία χρόνια ως πλατφόρμα λειτουργίας 
 
Οι εφαρμογές που δημιουργεί το συγκεκριμένο πακέτο λειτουργούν ως 
πρόσθετο των πλοηγών διαδικτύου (web browser plug-in). Τα 
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τελευταία χρόνια, λόγω του ότι το συγκεκριμένο πακέτο είναι εξαιρετικά 
δημοφιλές, οι περισσότεροι κατασκευαστές πλοηγών διαδικτύου 
συμπεριλαμβάνουν αυτό το επιπρόσθετο στους πλοηγούς τους, έτσι 
ώστε να το υποστηρίζουν. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους πλοηγούς 
Microsoft Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla και Opera, οι 
οποίοι κατέχουν το 99% της παγκόσμιας χρήσης. 
 

Όσον αφορά τη χρήση επιπρόσθετων πακέτων, πέρα από το λογισμικό 
Macromedia Flash, χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή των γραφικών του 
συστήματος διεπαφής (interface) το πακέτο Adobe Photoshop που αποτελεί 
το πλέον εξειδικευμένο και επαγγελματικό εργαλείο επεξεργασίας γραφικών 
παγκοσμίως. 
 
Π.2. Ανάπτυξη και σχεδίαση αλγορίθμων σε επίπεδο λογισμικού 
 

Παρακάτω θα ασχοληθούμε με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που 
ακολουθήσαμε κατά την ανάπτυξη του λογισμικού αλλά και κάποια 
χαρακτηριστικά τα οποία προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στο τελικό 
λογισμικό. 

 
Π.2.1. Κοινή πλατφόρμα 
 

Κάθε αλγόριθμος αναπτύχθηκε ξεχωριστά και βάσει των 
χαρακτηριστικών - δεδομένων εισόδου που απαιτούσε, αλλά και των 
αποτελεσμάτων - έξοδο δεδομένων που υποστήριζε. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι 
αλγόριθμοι λειτουργούν κάτω από μια ειδική κοινή πλατφόρμα που 
αναπτύξαμε. Οι λόγοι που μας οδήγησαν στο να καταφύγαμε σε αυτή τη 
λύση, είναι ότι προσπαθήσαμε να αποφύγουμε την εφεύρεση του τροχού από 
την αρχή. 

Με την ανάπτυξη ενός συστήματος ζωγραφικής σημείων και 
ευθύγραμμων τμημάτων, ενοποιήσαμε το περιβάλλον λειτουργίας των 
αλγορίθμων και επιπλέον, εξοικονομήσαμε πολύτιμο χρόνο για την ανάπτυξη 
όλων των υλοποιήσεων. 

 
Π.2.2. Κοινή διεπαφή ανθρώπου – υπολογιστή 
 

Η έννοια της κοινής διεπαφής ανθρώπου - υπολογιστή (user interface) 
είναι εξαιρετικά σημαντική και ο λόγος είναι ότι ο χρήστης που έρχεται σε 
επαφή με το λογισμικό, ανεξαρτήτως αλγορίθμου, μπορεί εύκολα να το 
χρησιμοποιήσει καθώς κάθε εφαρμογή έχει κοινά στοιχεία με όλες τις άλλες. 

Για παράδειγμα, σε κάθε εφαρμογή υπάρχουν δύο κοινά κουμπιά. Το 
πρώτο εκκινεί τον αλγόριθμο ενώ το δεύτερο αρχικοποιεί τον καμβά 
σχεδιασμού. 

Επίσης, σε όλες τις εφαρμογές, ο χρήστης παραμετροποιεί τον καμβά 
και όταν επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορεί να εκκινήσει τον 
αλγόριθμο τον οποίο υλοποιεί η κάθε εφαρμογή. 
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Π.2.3. Βασικές δομές πλατφόρμας 
 

Στην κοινή πλατφόρμα ενσωματώσαμε τη χρήση ειδικών δομών την 
υποστήριξη δύο βασικών στοιχείων - εννοιών που χρησιμοποίησαν όλο οι 
αλγόριθμοι που αναλύσαμε. Αυτές οι δύο δομές είναι οι κάτωθι: 
 

- Το σημείο 
 

To σημείο στο επίπεδο ως βασικό δομικό στοιχείο αποτελείται από 
δύο χαρακτηριστικά, τη συντεταγμένη Χ και τη συντεταγμένη Υ, 
που προσδιορίζουν μοναδικά τη θέση του. 
 

- Το ευθύγραμμο τμήμα 
 

Παρόμοια με το σημείο παραπάνω, προσδιορίσαμε το ευθύγραμμο 
τμήμα ως βασικό δομικό στοιχείο με δύο χαρακτηριστικά, το σημείο 
- αφετηρία (με συντεταγμένες Χ·,, Υ-ι) και το σημείο - τέλος (με 
συντεταγμένες Χ2, Ya). 
 

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δύο δομικά στοιχεία, μπορέσαμε να 
τα χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία στην κατασκευή πιο πολύπλοκων 
σχημάτων που απαιτούσε κάθε αλγόριθμος, όπως για παράδειγμα μία κυρτή 
επιφάνεια που αποτελείται τόσο από σημεία, όσο και από ευθύγραμμα 
τμήματα. 
 
Π.2.4. Βελτιστοποίηση κώδικα 
 

Κατά την υλοποίηση, κάθε αλγόριθμος βελτιστοποιήθηκε σημαντικά 
έτσι ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του. Αυτή η 
βελτιστοποίηση δεν αφορά τη μορφή του αλγορίθμου, αλλά συγκεκριμένες 
αλλαγές οι οποίες θα βελτιστοποιούσαν τον καθ' αυτό κώδικα σε Macromedia 
Flash. 

Πιο συγκεκριμένα, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε παντός είδους 
πράξεις διαίρεσης αριθμών καθώς το συγκεκριμένο πακέτο, φημίζεται για την 
στρογγυλοποίηση του αποτελέσματος σε αυτή την πράξη με αποτέλεσμα τα 
τελικά νούμερα να εμφανίζουν αλλοίωση. Αυτή η αλλοίωση άλλες φορές ήταν 
αμελητέες και άλλες φορές προκαλούσε μεγάλη απόκλιση των 
αποτελεσμάτων. 

Ειδικά στην ανίχνευση συντεταγμένων από τον καμβά σχεδίασης, 
καταφύγαμε σε μαθηματικά τεχνάσματα ώστε να αποφύγουμε χρονοβόρες και 
επικίνδυνες για στρογγυλοποίηση πράξεις όπως η αφαίρεση και η διαίρεση. 

 
Π.2.5. Βελτιστοποίηση τελικού λογισμικού 
 

Το τελικό λογισμικό ελέγχθηκε με τη μέθοδο της από-μεταγλώττισης 
(debugging) ώστε να ανιχνευθούν σημεία τα οποία είναι χρονοβόρα σε χρόνο 
επεξεργαστή και όπου ήταν δυνατόν, διορθώθηκαν είτε με την απλοποίηση 
πράξεων, είτε με την εξοικονόμηση μνήμης. 

Για παράδειγμα, η υλοποίηση μιας δομής διαδίκου δέντρου είναι μια 
εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία η οποία απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύς 
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και αρκετή μνήμη. Άντ’ αυτής, δημιουργήσαμε δυναμικούς πίνακες και 
προσομοιώσαμε τη λειτουργία του διαδίκου δέντρου μέσω αυτών. Το 
λογισμικό Macromedia Flash δεν υποστήριζε ως τύπο δεδομένων το διάδικο 
δέντρο αλλά ήταν εξαιρετικά εύχρηστο και ταχύτατο στην επεξεργασία 
δυναμικών πινάκων. 

Επίσης, για τη δημιουργία όλων των γραφικών απεικονίσεων 
χρησιμοποιήθηκαν διανυσματικά γραφικά, αντί για συμβατικές μορφές 
γραφικών. Τα διανυσματικά γραφικά υπερτερούν κατά πολύ έναντι των 
συμβατικών μορφών συμπίεσης αλλά από την άλλη πλευρά, παρουσιάζουν 
χαμηλότερη λεπτομέρεια απεικόνισης έναντι των συμβατικών μορφών. Στην 
περίπτωση μας, πέρα από ευθύγραμμα τμήματα και σημεία δεν χρειάστηκε 
να απεικονίσουμε κάτι περισσότερο και γι’ αυτό το λόγο προτιμήσαμε τη λύση 
των διανυσματικών γραφικών. Επιπλέον, λόγω του χαμηλού μεγέθους των 
εφαρμογών εξ' αιτίας αυτής της επιλογής μας, η πρόσβαση μέσα από το 
διαδίκτυο ολοκληρώνεται ταχύτατα και σε μικρότερο χρόνο, ακόμα και μία 
απλή σύνδεση τύπου PSTN. 

 
Π.2.6. Προσανατολισμός στην εξ' αποστάσεως διδασκαλία 
 

Όλες οι προσπάθειες μας επικεντρώθηκαν στη δημιουργία κατάλληλου 
λογισμικού το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην διδασκαλία και 
παρουσίαση των αλγορίθμων εξ' αποστάσεως. Έτσι λοιπόν, 
επικεντρωθήκαμε στα εξής χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο εγχείρημα : 

 
- Απλή και κατανοητή παρουσίαση 
 

Η παρουσίαση θα πρέπει να είναι απλή και συνάμα κατανοητή από 
την πρώτη επαφή του χρήστη με αυτή. Ο άπειρος στη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών χρήστης είναι ο καταρχήν στόχος του 
λογισμικού, χωρίς βέβαια να καταντά κουραστική η πλοήγηση και 
για κάποιο έμπειρο χρήστη. 

 
- Εύκολος χειρισμός 
 

Η εφαρμογή θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στις δυνατότητες 
ενός άπειρου χρήστη πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η 
σχεδίαση του λογισμικού έγινε με γνώμονα αυτή την παράμετρο 
έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να κατευθύνει από μόνο του τον 
χρήστη και ο τελευταίο να εξοικειωθεί σε μικρό χρονικό διάστημα με 
τη χρήση. 

 
- Ευκολία στην πρόσβαση 
 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η πρόσβαση θα πραγματοποιείται 
μέσω διαδικτύου, το πιο σύγχρονο και ταχύτατο κανάλι επικοινωνία 
σήμερα. Η επικοινωνία μέσω του δικτύου επηρεάζεται από δύο 
παράγοντες, την ταχύτητα επικοινωνίας και το μέγεθος των 
δεδομένων που μεταδίδονται. Καθώς δεν είναι δυνατόν να 
ελέγξουμε την ταχύτητα επικοινωνίας για προφανείς λόγους, 
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επικεντρωθήκαμε στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους, κάτι που θα 
ωθούσε και στην αύξηση της ταχύτητας της επικοινωνίας. 

 
- Δυναμική παρουσίαση δύο κατευθύνσεων και ολοκληρωτική 

επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή 
 

Ο χρήστης δεν θα πρέπει να μένει απαθής μπροστά στην 
παρουσίαση των αλγορίθμων από την εφαρμογή αλλά να μπορεί 
να ενεργεί ρυθμιστικά στην εκτέλεση. Η δοκιμή διαφορετικών 
παραμέτρων είναι μεγάλης σημασίας παράγοντας για την 
ολοκληρωμένη κατανόηση. 

 
- Ολοκληρωμένη παρουσίαση 
 

Παράλληλα με την παρουσίαση του αλγορίθμου, θα έπρεπε να 
συμπεριλάβουμε και μια απλή και κατανοητή παρουσίαση της 
αντίστοιχης θεωρίας που συνοδεύει την πρακτική εφαρμογή. Τα 
δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή είναι 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μάθησης και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να διαχωριστούν και να λειτουργήσουν 
αυτόνομα το ένα από το άλλο. 

 
Π.3. Εγχειρίδιο λειτουργίας εφαρμογών 
 
Π.3.1. Βασικός σχεδιασμός 
 

Όλες οι εφαρμογές που αναπτύξαμε σχεδιάστηκαν όπως αναφέραμε 
με τις ίδιες προδιαγραφές και έτσι παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, τόσο στη 
μορφή, όσο και στο χειρισμό και την τελική εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ο 
σχεδιασμός είναι εξαιρετικά απλός και η συμπεριφορά του λογισμικού το ίδιο 
απλή ώστε να μπορεί ο μέσος χρήστης άμεσα, άνετα και με μικρή 
προσπάθεια να εξοικειωθεί με τη χρήση τους. 

 
Π.3.2. Μορφή 
 

Όλες οι εφαρμογές αποτελούνται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος, 
στην κορυφή, αποτελείται από τα κουμπιά χειρισμού. Υπάρχουν δύο 
διαφορετικά κουμπιά, κοινά για όλες τις εφαρμογές. Το πρώτο, έχει τη μορφή 
ενός υπολογιστή. Όταν ο χρήστης κάνει δεξί κλικ πάνω σε αυτό, η εφαρμογή 
εκκινεί τον αντίστοιχο αλγόριθμο που υλοποιεί με αποτέλεσμα να εμφανιστούν 
τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η μορφή του κουμπιού φαίνεται και στην 
παρακάτω εικόνα : 

 

 
 
 Το δεύτερο κουμπί έχει τη μορφή ενός κάδου ανακύκλωσης. Όταν ο 

χρήστης κάνει δεξί κλικ πάνω σε αυτό, αυτόματα, όλα τα σχήματα που 
υπάρχουν πάνω στον καμβά διαγράφονται και όλη η εφαρμογή 
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αρχικοποιείται, όπως εμφανίστηκε στον χρήστη τη στιγμή που τη φόρτωσε. Η 
μορφή που παίρνει του κουμπί αν σύρουμε πάνω του το ποντίκι, φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα : 

 

 
 
Όταν ο χρήστης σύρει το ποντίκι πάνω από κάθε κουμπί, εμφανίζεται 

επεξηγηματική ετικέτα (tool tip) όπου αναφέρεται ο ρόλος και οι ενέργειες που 
θα ξεκινήσουν, πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, κάτι που μπορούμε να 
παρατηρήσουμε και στις παραπάνω εικόνες. 

Το δεύτερο, στο κέντρο, αποτελεί τον καμβά σχεδίασης. Κατά την 
εκκίνηση του καμβά, δεν υπάρχει κάποιο σχήμα πάνω του και ο χρήστης 
καλείται να τον μορφοποιήσει κατά βούληση. Ο τρόπος μορφοποίησης και 
σχεδίασης αναφέρεται παρακάτω, στον τομέα του χειρισμού και εξαρτάται 
από τον αλγόριθμο που υλοποιείται κάθε φορά. 

Το τρίτο, στο κάτω μέρος, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Στα 
αριστερά αναφέρεται ο αλγόριθμος ο οποίος υλοποιείται από την εφαρμογή, 
με αχνά γράμματα (απόχρωση του γκρι) ώστε να μην παρεμβάλλεται στη 
σχεδίαση πάνω στον καμβά και να μην μπερδεύει τον χρήστη. Στα δεξιά, 
υπάρχει ένα σύστημα αναγνώρισης συντεταγμένων. Ο χρήστης, κάθε φορά 
που κινεί σε διαφορετικό σημείο του καμβά το ποντίκι, αυτόματα οι 
συντεταγμένες ενημερώνονται και εμφανίζονται. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να 
σχεδιάσει με περισσότερη ακρίβεια. 

Παρακάτω υπάρχουν αναλυτικά τα τρία μέρη του λογισμικού τα οποία 
αναλύσαμε πιο πάνω : 
 
Κουμπιά ελέγχου 
(1ο μέρος) 
 

  
 
 

Καμβάς σχεδίασης      Πληροφορίες 
(2ο μέρος)       (3ο μέρος) 
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Π.3.3. Χειρισμός 
 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ο χειρισμός κάθε εφαρμογής είναι 
διαφορετικός και παραμετροποιείται, ανάλογα με τις ανάγκες του αλγορίθμου 
που υλοποιεί η κάθε εφαρμογή. Έτσι για παράδειγμα, ο αλγόριθμος slow 
convex hull απαιτεί από το χρήστη να σχεδιάσει σημεία. Η σχεδίαση ενός 
σημείου πραγματοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ με το δεξί 
πλήκτρο του ποντικιού. 

Αντίθετα ένα ευθύγραμμο τμήματος σχεδιάζεται διαφορετικά. Ο 
χρήστης, θα πρέπει κατ’ αρχήν να κάνει δεξί κλικ πάνω στον καμβά και στη 
συνέχεια, κρατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού πατημένο, να μετακινήσει 
το ποντίκι. Το σημείο όπου πάτησε το πλήκτρο θα είναι και το πρώτο σημείο 
του ευθύγραμμου τμήματος. Το σημείο όπου θα αφήσει το δεξί πλήκτρο ο 
χρήστης, θα είναι και το τελικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος. 

Αντίθετα με τα παραπάνω, ο σχεδιασμός πολυγώνων είναι 
διαφορετικός καθώς απαιτεί το σχεδιασμό ευθύγραμμων τμημάτων στη σειρά, 
με κοινό το ένα άκρο ώστε να δημιουργηθεί το πολύγωνο. Σε αυτή την 
περίπτωση η σχεδίαση επιτυγχάνεται κάνοντας κλικ πάνω στον καμβά. Με 
κάθε κλικ, ξεκινά η σχεδίαση ενός ευθύγραμμου τμήματος. Κατά την κίνηση 
του ποντικιού πάνω στον καμβά μετά το κλικ, ο χρήστης μπορεί να δει τη 
δημιουργία του ευθύγραμμου τμήματος. Κάνοντας σε ένα διαφορετικό σημείο 
κλικ, το ευθύγραμμο τμήμα δημιουργείται μεταξύ των σημείων που έγιναν δύο 
κλικ ενώ παράλληλα ξεκινά η δημιουργία ενός δεύτερου ευθύγραμμου 
τμήματος. Ο κώδικας είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε αν κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας ο χρήστης κάνει κλικ πάνω σε ένα σημείο όπου ήδη 
είχε κάνει ένα κλικ πριν, να κατασκευάζεται ευθύγραμμο τμήμα τέτοιο ώστε να 
κλείνει την κατασκευή του πολυγώνου. 

Φυσικά, έχουν δοθεί περιθώρια ανοχής έτσι ώστε το κλικ πάνω σε 
προηγούμενο σημείο να μην είναι ακριβείας. Αν γίνει κλικ μέσα σε μία ακτίνα 
15 pixel γύρω από το σημείο, το πρόγραμμα θα θεωρεί ότι ο χρήστης 
επιθυμεί το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το χαρακτηριστικό ενσωματώθηκε 
καθώς ήταν πολύ δύσκολο ο χρήστης να κεντράρει με ακρίβεια pixel ένα 
συγκεκριμένο σημείο πάνω στον καμβά σχεδίασης. 

Όπως είπαμε και πιο πάνω, για την εκκίνηση του αλγορίθμου, ο 
χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί εκκίνησης ενώ αντίστοιχα για την 
αρχικοποίηση του καμβά σχεδίασης θα πρέπει να κάνει δεξί κλικ στο κουμπί 
καθαρισμού. 
 
Π.3.4. Αποτελέσματα 
 
 Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των αλγορίθμων είναι άμεσα και 
σχεδιάζονται απευθείας πάνω στον καμβά. 

Συνήθως, τα σημεία ή τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία αποτελούν το 
αποτέλεσμα της εφαρμογής κάθε αλγορίθμου, εμφανίζονται με μπλε χρώμα 
πάνω στην οθόνη, κάτι που φαίνεται διακριτά στο μάτι του χρήστη καθώς ως 
χρώμα σχεδίασης έχει επιλεγεί ένα ουδέτερο χρώμα, το μαύρο. 
 Στην επόμενη εικόνα μπορούμε να δούμε μία χαρακτηριστική μορφή 
ενός μορφοποιημένου καμβά, αφότου δηλαδή έχουμε κατασκευάσει το 
επιθυμητό σχήμα πάνω στο οποίο θα εφαρμόσουμε στη συνέχεια τον 
αλγόριθμο στον οποίο αναφερόμαστε. 
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Επίσης, όπου απαιτείται, όπως παράδειγμα στον αλγόριθμο Polygon 
Triangulation που φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα, με κόκκινο χρώμα 
εμφανίζονται σε κάποια γωνία του καμβά σχεδίασης η επεξήγηση τυχών 
συμβόλων που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του αλγορίθμου. 
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	Η ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών έδωσε νέα ώθηση στην επιστήμη των γραφικών με την εμφάνιση νέων πεδίων έρευνας, κυρίως μέσα από την ανάπτυξη γραφικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
	 
	Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη συγκεκριμένων αλγορίθμων γραφικών, με ταυτόχρονη ανάλυση και μελέτη της πολυπλοκότητάς τους, καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους μέσω της ανάπτυξης κατάλληλου λογισμικού. 
	Πρωτεύων στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε αλγορίθμους γραφικών, μέσα από την πρακτική χρήση και να μπορέσουμε μέσα από την ανάλυση πολυπλοκότητας να συγκρίνουμε αλγορίθμους και διαδικασίες. 
	Δευτερεύων στόχος μας είναι η κατασκευή λογισμικού τόσο για την επίδειξη της λειτουργίας των αλγορίθμων που θα αναλύσουμε, όσο και για την διδακτική κατανόηση αυτών μέσω εφαρμογών που θα βασίζονται σε τεχνολογίες διαδικτύου. 
	 
	Φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε. Η καθημερινή μας ζωή διέπεται από ένα πλήθος εφαρμογών αλγορίθμων γραφικών και τα αποτελέσματα αυτής της χρήσης μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον καθένα. 
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	2. Αλγόριθμοι υπολογισμού κυρτών επιφανειών 
	 
	2.1. Ορισμός του προβλήματος 
	 
	Ο υπολογισμός των κυρτών επιφανειών (convex hulls) είναι ένα καθαρά γεωμετρικό πρόβλημα το οποίο έκανε αρχικά την εμφάνισή τους στην αρχαιότητα. Για πρώτη φορά συναντήθηκε στην αρχαία Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα σε όλες τις περιπτώσεις αναδασμού γης. Για τον υπολογισμό των ορίων των εκτάσεων γης μεταξύ των πολιτών, εμφανίστηκε το πρόβλημα της διαίρεσης αυτών αλλά και της δημιουργίας κυρτών επιφανειών για την ισότιμη κατανομή της γης. 
	Σήμερα, το πρόβλημα συναντάται κυρίως στην εφαρμογή γραφικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και σε απλούστερα γεωμετρικά προβλήματα της καθημερινότητας. 
	 Τι είναι όμως στην πραγματικότητα μια κυρτή επιφάνεια στο επίπεδο; Καταρχήν θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε το πρόβλημα, δίνοντας τον ορισμό της κυρτής επιφάνειας. Ως κυρτή επιφάνεια λοιπόν, ορίζουμε γεωμετρικά ένα πολύγωνο το οποίο έχει την ιδιότητα το ευθύγραμμο που ορίζεται από κάθε ζεύγος σημείων στο εσωτερικό του, να εμπεριέχεται σε αυτό. 
	 Έστω λοιπόν, δύο σημεία p και q στο εσωτερικό μιας κυρτής επιφάνειας. Το ευθύγραμμο τμήμα p(q το οποίο έχει ως άκρα τα σημεία p και q, εμπεριέχεται στο εσωτερικό της κυρτής επιφάνειας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σημείο του ευθύγραμμου τμήματος p(q είναι εσωτερικό της κυρτής επιφάνειας. 
	 Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ορισμό, ως δούμε τα παρακάτω δύο παραδείγματα. Και στα δύο παραδείγματα, απεικονίζεται από μία κυρτή επιφάνεια : 
	 
	     
	Α     Β 
	 
	Θεωρούμε δύο σημεία, p και q στο εσωτερικό κάθε κυρτής επιφάνειας. Η διαφορά των δύο σχημάτων είναι ότι στη μεν πρώτη επιφάνεια, οποιοδήποτε ζεύγος p και q σημείων να επιλέξουμε, όλα τα σημεία που απαρτίζουν το ευθύγραμμο τμήμα p(q θα εμπεριέχονται στο εσωτερικό της κυρτής επιφάνειας. Αντίθετα, στο δεύτερο σχήμα, παρατηρούμε ένα ζεύγος σημείων p και q, των οποίων το ευθύγραμμο τμήμα p(q εμπεριέχει και σημεία τα οποία δεν είναι εσωτερικά του συνόλου. 
	Συνεπώς, το Α παράδειγμα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κυρτής επιφάνειας ενώ το Β παράδειγμα δεν αποτελεί κυρτή επιφάνεια. 
	Το πρόβλημα στον υπολογισμό μιας κυρτής επιφάνειας βάσει ενός συνόλου στοιχείων είναι το εξής : Δοθέντος ενός συνόλου σημείων στο επίπεδο, θα πρέπει να υπολογίζουμε μία κυρτή επιφάνεια η οποία θα είναι η ελάχιστη δυνατή σε εμβαδόν. Αυτό σημαίνει ότι η κυρτή επιφάνεια θα πρέπει να εμπεριέχει στην περίμετρό της όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία από το αρχικό σύνολο σημείων. 
	Ο Αρχιμήδης πρότεινε ένα πρακτικό τρόπο για τον υπολογισμό μιας κυρτής επιφάνειας, με τη χρήση σκοινιού και σταδίων (σιδερένιων μεταλλικών ράβδων μεγάλου ύψους). Αρχικά, τοποθετούσε στο έδαφος όρθιες τις σταδίες και στη συνέχεια ξεκινούσε να τις τυλίγει περιμετρικά με το σχοινί, μέχρις ότου να συμπεριλάβει όλες τις σταδίες στο εσωτερικό της κυρτής επιφάνειας που σχημάτιζε. 
	Παρακάτω θα αναλύσουμε περισσότερο προηγμένους τρόπους – αλγόριθμους για τον υπολογισμό κυρτών επιφανειών. 
	 
	2.2. Ο αλγόριθμος Slow Convex Hull 
	 
	 
	 Ο αλγόριθμος αναλαμβάνει να επιλύσει το πρόβλημα του εντοπισμού κυρτών επιφανειών, εφαρμόζοντας την εξαντλητική μέθοδο της δοκιμής. Η ιστορία του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι ασαφής και είναι άγνωστο το πότε πρωτοεμφανίστηκε. Αντίθετα, θεωρείται ότι είναι ο πρώτο αλγόριθμος που προτιμούν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν πρωτοέρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο πρόβλημα [Bourke, 1987]. 
	 
	2.2.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
	 
	 Όπως είπαμε ο αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των εξαντλητικών αλγορίθμων. Ουσιαστικά, συγκεντρώνει όλα τα σημεία του επιπέδου τα οποία εξετάζουμε, και στη συνέχεια, ανά τριάδες τα ελέγχει προσπαθώντας να εξάγει διατεταγμένα ευθύγραμμα τμήματα, τα οποία και θα αποτελούν την περιφέρεια της κυρτής επιφάνειας. 
	Στον αλγόριθμο, με n συμβολίζουμε το πλήθος των σημείων πάνω στο επίπεδο και με S το σύνολο των σημείων στο επίπεδο, δηλαδή : 
	 
	S = { s1, s2, s3, …, sn } 
	 
	Τα σημεία του συνόλου S δεν είναι διατεταγμένα και καθώς ο αλγόριθμος είναι εξαντλητικός, η διάταξή τους δεν παίζει κανένα ρόλο, καθώς όλα τα σημεία θα ελεγχθούν με κάθε ζεύγος σημείων, ένα προς ένα. 
	Ο αλγόριθμος επιστρέφει μια λίστα Ε που περιέχει τα ευθύγραμμα τμήματα μεταξύ των σημείων, σε διατεταγμένη μορφή. Έτσι, η συνένωση όλων των ευθύγραμμων τμημάτων δημιουργεί την περιφέρεια της κυρτής επιφάνειας. 
	Επίσης, χρησιμοποιείται μια boole μεταβλητή που παίζει το ρόλο της «σημαίας» (flag). Η τιμή που παίρνει είναι ψευδής αν κάποιο σημείο είναι αριστερά από την κατεύθυνση ενός ευθύγραμμου τμήματος ενώ αντίστοιχα παίρνει την τιμή αληθής, αν το σημείο που ελέγχεται κάθε φορά είναι δεξιά από την κατεύθυνση ενός ευθύγραμμου τμήματος. 
	Παρακάτω υπάρχει σε μορφή ψευδοκώδικα ο αλγόριθμος εντοπισμού κυρτών επιφανειών : 
	 
	 
	Ίσως το μοναδικό σημείο που έχει κάποια δυσκολία στην κατανόηση είναι η όγδοη γραμμή, όπου υπάρχει ο έλεγχος αν ένα σημείο είναι αριστερά από την κατεύθυνση ενός ευθύγραμμου τμήματος. Παρακάτω, μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα με κατεύθυνση από το σημείο s1 στο σημείο s2, καθώς και δύο σημείο p1 και p2, εκτός του ευθύγραμμου τμήματος. 
	 
	   
	 
	Το σημείο p1 είναι δεξιά του ευθύγραμμου τμήματος ενώ το σημείο p2 είναι αριστερά. Ο έλεγχος αν κάποιο σημείο είναι αριστερά ή δεξιά μπορεί να γίνει μέσω των συντεταγμένων του σημείου και των δύο σημείων που ορίζουν το ευθύγραμμο τμήμα [Bourke, 1987]. 
	Αν λοιπόν έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο s1 (x0, y0) προς το σημείο s2 (x1, y1) και ένα άλλο οποιοδήποτε σημείο p (x, y), τότε βάσει της σχέσης μπορούμε να δούμε αν το σημείο p είναι αριστερά ή δεξιά (βάσει της εφαπτομένης των σημείων s1 και s2 στο τριγώνου που σχηματίζεται από τα δύο αυτά σημεία και το σημείο που εξετάζουμε αν βρίσκεται αριστερά ή δεξιά) : 
	 
	  
	 
	 
	 Για τις ανάγκες επίδειξης της λειτουργίας του αλγορίθμου, θα χρησιμοποιήσουμε ένα υποθετικό σχήμα το οποίο θα περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα σημεία. Ας θεωρήσουμε το παρακάτω σχήμα ως παράδειγμα εφαρμογής του παραπάνω αλγορίθμου : 
	  
	Η είσοδος του αλγορίθμου είναι το σύνολο S = {s1, s2, s3, s4}. Κάθε σημείο έχει τις συντεταγμένες που διακρίνονται στο παραπάνω σχήμα. Επίσης, ο αριθμός των σημείων στο επίπεδο είναι n = 4. Ξεκινώντας ο αλγόριθμος, θέτουμε E ( { Ø }. Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει η πρώτη επανάληψη για την μεταβλητή i που είναι ουσιαστικά ο έλεγχος όλων των ευθύγραμμων τμημάτων με αφετηρία το σημείο s1. Σημειώνουμε ότι από τις επαναλήψεις απουσιάζουν αυτές κατά τις οποίες ισχύει i=j,ή j=k,ή i=k,ή i=j=k : 
	 
	i
	j
	k
	Έλεγχος
	Flag
	Ε
	 
	1
	 
	2
	 
	3, 4
	 
	-2, -4
	 
	True
	 
	{ s1(s2 } 
	 
	1
	 
	3
	 
	2, 4
	 
	2, -1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 } 
	 
	1
	 
	4
	 
	2, 3
	 
	4, 1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 } 
	 
	i
	j
	k
	Έλεγχος
	Flag
	Ε
	 
	2
	 
	1
	 
	3, 4
	 
	2, 4
	 
	False
	 
	{ s1(s2 } 
	 
	2
	 
	3
	 
	1, 4
	 
	-2, 1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 } 
	 
	2
	 
	4
	 
	1, 3
	 
	-4, -1
	 
	True
	 
	{ s1(s2 ,  s2(s4 } 
	 
	i
	j
	k
	Έλεγχος
	Flag
	Ε
	 
	3
	 
	1
	 
	2, 4
	 
	-2, 1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 , s2(s4 } 
	 
	3
	 
	2
	 
	1, 4
	 
	2, -1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 , s2(s4  } 
	 
	3
	 
	4
	 
	1, 2
	 
	-1, 1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 , s2(s4 } 
	 
	i
	j
	k
	Έλεγχος
	Flag
	Ε
	 
	4
	 
	1
	 
	2, 3
	 
	-4, -1
	 
	True
	 
	{ s1(s2 , s2(s4 , s4(s1 } 
	 
	4
	 
	2
	 
	1, 3
	 
	4, 1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 , s2(s4 , s4(s1 } 
	 
	4
	 
	3
	 
	1, 2
	 
	1, -1
	 
	False
	 
	{ s1(s2 , s2(s4 , s4(s1 } 
	 
	 
	 Στον παραπάνω πίνακα, η στήλη με τον τίτλο «Έλεγχος» περιέχει την τιμή της παράστασης (y - y0) (x1 - x0) - (x - x0) (y1 - y0) η οποία ελέγχεται ώστε να αποφανθούμε αν ένα σημείο βρίσκεται αριστερά ή δεξιά ενός ευθύγραμμου τμήματος. Αντίστοιχα η στήλη k περιλαμβάνει τις αντίστοιχες τιμές της μεταβλητής, για τις οποίες εξάγαμε το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αν όλες οι τιμές του ελέγχου για όλες τις τιμές της μεταβλητής k είναι αρνητικές, τότε όλα τα σημεία βρίσκονται δεξιά και το ευθύγραμμο τμήμα θα προστεθεί στη λίστα Ε σε διατεταγμένη σειρά. 
	Αντίστοιχα με τον παραπάνω έλεγχο, κατά το τέλος μιας επανάληψης της μεταβλητής i, που ουσιαστικά αποτελεί το σημείο αρχής του ευθύγραμμου τμήματος κάθε φορά, υπάρχει και η σχηματική αναπαράσταση της δημιουργίας της κυρτής επιφάνειας. Τα ευθύγραμμα τμήματα που προστίθενται κάθε φορά στη λίστα Ε εμφανίζονται ως ένα βέλος από σημείο σε σημείο. 
	 
	2.2.5. Σύνοψη 
	 
	 Ο αλγόριθμος Slow convex hull δεν είναι ένας γρήγορος αλγόριθμος καθώς εφαρμόζει την εξαντλητική μέθοδο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι εξαιρετικά εύκολο να υλοποιηθεί. Ιδιαίτερα για μικρού μεγέθους προβλήματα, όπου ο  αριθμός των σημείων είναι εξαιρετικά μικρός, η συμπεριφορά του αλγορίθμου είναι άριστη. Βέβαια, όσο αυξάνει το μέγεθος του προβλήματος, τόσο η απόδοσή του πέφτει με συνέπεια σε περιπτώσεις μεγάλων προβλημάτων, ο χρόνος που απαιτείται να είναι πάρα πολύ μεγάλος. 
	 
	2.2.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
	 
	 Η μεγάλη ευκολία του αλγορίθμου βοήθησε κατά την ανάπτυξή του με τη χρήση του πακέτου Macromedia Flash MX 2004. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε την τελική μορφή της εφαρμογής που δημιουργήσαμε : 
	 
	  
	 
	Η λειτουργία για το χρήστη είναι εξαιρετικά απλή. Στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο διαφορετικά κουμπιά. Το πρώτο εκκινεί τη λειτουργία του αλγορίθμου ενώ το δεύτερο αρχικοποιεί τον καμβά σχεδίασης. 
	Ο χρήστης με κάθε κλικ πάνω στον καμβά, δημιουργεί ένα σημείο πάνω στο επίπεδο. Ο αριθμός των σημείων που μπορεί να τοποθετήσει πάνω στον καμβά, είναι πρακτικά απεριόριστος. Η διαφορά έγκειται στο ότι λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας του αλγορίθμου – Θ(n3) – η εξέλιξη του αλγορίθμου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όσο αυξάνονται τα σημεία. 
	Στο κάτω μέρος υπάρχει σύστημα αναγνώρισης συντεταγμένων το οποίο μεταβάλλεται κατά την κίνηση του ποντικιού πάνω στον καμβά σχεδίασης. 
	Κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου, και μετά από ικανό χρόνο ολοκλήρωσής του, εμφανίζεται το αποτέλεσμα που είναι ένα σύνολο διατεταγμένων ευθύγραμμων τμημάτων μεταξύ των σημείων, χρώματος μπλε. Ένα τέτοιο σύνολο – παράδειγμα μπορούμε να παρατηρήσουμε στην παραπάνω εικόνα. 
	Η όλη λειτουργία και χειρισμός της εφαρμογής είναι εξαιρετικά απλή καθώς όλες οι λειτουργίες επιτελούνται από το ποντίκι του υπολογιστή και με τη χρήση του αριστερού μόνο κουμπιού του ποντικιού. 
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	3. Αλγόριθμοι εύρεσης τομής ευθύγραμμων τμημάτων 
	 
	3.1. Ορισμός του προβλήματος 
	 
	 Δοθέντος ενός συνόλου S αποτελούμενου από n συνολικά ευθύγραμμα τμήματα σε ένα επίπεδο, να βρεθούν όλα εκείνα τα σημεία του επιπέδου, τα οποία είναι κοινά σημεία για δύο η περισσότερα ευθύγραμμα τμήματα. 
	 Η εύρεση των σημείων τομής σε ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων είναι ένα πρόβλημα στο οποίο θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ένα πλήθος αλγορίθμων. Από το σύνολο αυτών, θα ασχοληθούμε με τον αλγόριθμο Brute Force και τον αλγόριθμο Sweep Line. 
	 Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σημαντικό καθώς εμφανίζεται σε πάρα πολλούς επιστημονικούς τομείς, όπως για παράδειγμα, στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (microchips), τον σχεδιασμό χαρτών πολλαπλών πληροφοριών, στη γεωμετρία αλλά και την κατασκευή γραφικών με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
	 
	3.2. Ο αλγόριθμος Brute Force 
	 
	3.2.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
	 
	 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι ο πιο εύκολα υλοποιήσιμος αλλά και ο αλγόριθμος που επιλέγουν όσοι προσπαθούν να επιλύσουν για πρώτη φόρα τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι εξαιρετικά απλός στη λειτουργία αλλά και απόλυτα κατανοητός και λογικός στη σύλληψη. 
	Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το πότε πρωτοεμφανίστηκε ο αλγόριθμος brute force, αλλά, βασιζόμενοι στην απλότητα που παρουσιάζει στη σύλληψη, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η εμφάνισή του συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση του προβλήματος τομής ευθύγραμμων τμημάτων. 
	 
	3.2.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
	 
	 Ο αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των εξαντλητικών αλγορίθμων, καθώς για την επίλυση του προβλήματος, λαμβάνει υπ’ όψιν κάθε πιθανό συνδυασμό των μεταβλητών που παραμετροποιούν το πρόβλημα. 
	Λαμβάνοντας κάθε ζευγάρι ευθύγραμμων τμημάτων, μπορούμε να υπολογίσουμε αν αυτά τέμνονται ή όχι, και έτσι να βρούμε όλα τα σημεία τομής. Όλα τα ευθύγραμμα τμήματα θα εξεταστούν ανά δύο μεταξύ τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει σημείο τομής ή όχι, ανεξάρτητα αν αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα είναι κοντά ή μακριά μεταξύ τους. 
	Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου είναι Θ(n2). Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί ένα πρακτικό αλγόριθμο για τη χρήση στην πραγματικότητα, καθώς, για μεγάλου μεγέθους προβλήματα, όπου ο αριθμός των ευθύγραμμων τμημάτων είναι εξαιρετικά μεγάλος, η απόδοσή του είναι η χειρότερη δυνατή, από οποιοδήποτε άλλο αλγόριθμο. Αυτό οφείλεται όπως θα δούμε στο ότι ο αλγόριθμος βασίζει την απόδοσή του αποκλειστικά στον αριθμό των ευθύγραμμων τμημάτων τα οποία θα εξετάσει για σημεία τομής. 
	Παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε τον ψευδοκώδικα του αλγορίθμου Brute force, σύμφωνα με όσα περιγράψαμε : 
	 
	 
	 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με S συμβολίζουμε το σύνολο των ευθύγραμμων τμημάτων στο επίπεδο, τα οποία και εξετάζουμε για κοινά σημεία. Επίσης, n είναι το πλήθος των ευθύγραμμων τμημάτων τα οποία υπάρχουν στο σύνολο S. Τέλος, Τ είναι το σύνολο σημείων τομής των ευθύγραμμων τμημάτων του S, το οποίο επιστρέφεται και ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του αλγορίθμου. 
	Ο έλεγχος των ευθύγραμμων τμημάτων ανά ζεύγος, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τη σειρά του ζεύγους, καθώς είναι ακριβώς το ίδιο να ελέγξουμε το ζευγάρι (S1, S2) και το ζευγάρι (S2, S1). Η χρήση των μεταβλητών – μετρητών i και j βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση καθώς ποτέ δεν λαμβάνουν την ίδια τιμή. 
	Ίσως το μοναδικό μέρος του παραπάνω αλγορίθμου που χρήζει περαιτέρω διερεύνηση, είναι η 4η γραμμή όπου υπάρχει ο έλεγχος αν δύο ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται. 
	Για την επεξήγηση των απαραίτητων υπολογισμών για την εκτέλεση της εντολής, ας ανατρέξουμε σε βασικές έννοιες και γνώσεις γραμμικής άλγεβρας και γεωμετρίας. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα προσδιορίζεται από ακριβώς δύο σημεία στο επίπεδο, την αρχή και το τέλος του τμήματος. Έστω ότι αυτά τα δύο σημεία για το ευθύγραμμο τμήμα Si είναι το t1 (Xt1, Yt1) και t2 (Xt2, Yt2), και για το ευθύγραμμο τμήμα Sj είναι το t3 (Xt3, Yt3) και t4 (Xt4, Yt4), όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο ακόλουθο σχήμα : 
	 
	    t2  
	 
	     t3 
	            
	 
	             t1 
	        t4 
	 
	Καθώς οι συντεταγμένες των σημείων t1, t2, t3 και t4 είναι γνωστές, εύκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε επ’ ακριβώς τις εξισώσεις των δύο ευθειών, εκ των οποίων η πρώτη συμπεριλαμβάνει όλα τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος Si και η δεύτερη όλα τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος Sj. 
	 Στη συνέχεια, από την ισότητα των εξισώσεων των δύο ευθειών μπορούμε πολύ εύκολα να προσδιορίσουμε και τις συντεταγμένες του σημείου t (tx, ty) όπου τέμνονται οι ευθείες. Το πρόβλημα βέβαια που παρουσιάζεται είναι το ότι το σημείο αυτό αντιστοιχεί στο σημείο όπου τέμνονται οι ευθείες και όχι τα ευθύγραμμα τμήματα. Πολλές φορές τα ευθύγραμμα τμήματα έχουν μικρό μήκος έτσι ώστε να μην τέμνονται μεταξύ τους. Ας εξετάσουμε όμως και αυτή την περίπτωση. 
	 Στο παρακάτω σχήμα υπάρχουν δύο ευθύγραμμα τμήματα, τα Si και Sj τα οποία τέμνονται στο σημείο t. Καθώς τα δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι γνωστά, μπορούμε να σχηματίσουμε στο επίπεδο τα παραλληλόγραμμα Α και Β, των οποίων διαγώνιος είναι αντίστοιχα τα διανύσματα Si και Sj. Το σημείο t θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην τομή των δύο παραλληλογράμμων, συνεπώς : 
	 
	{ t } ∈ (A ∩ B) 
	 
	 Εφόσον το σημείο t είναι εσωτερικό της τομής (A ∩ B), είναι σημείο και των δύο ευθύγραμμων τμημάτων και κατά συνέπεια, μπορούμε  να το προσμετρήσουμε ως σημείο τομής των δύο τμημάτων. 
	 
	 
	    Si  
	         B        
	 
	          A  t    A ∩ B 
	 
	 
	        Sj 
	 
	 Αντίθετα, στο παρακάτω σχήμα, τα ευθύγραμμα τμήματα Si και Sj δεν τέμνονται. Η χρήση του παραπάνω τύπου υπολογισμού θα υπολογίζεται εσφαλμένα ως σημείο τομής το σημείο t. Η προέκταση του τμήματος Si οδηγεί στον υπολογισμό του σημείο. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το σημείο t δεν ανήκει στην τομή (A ∩ B) και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να το προσμετρήσουμε ως σημείο τομής των δύο τμημάτων. 
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	         B        
	 
	          A  t   A ∩ B 
	 
	 
	        Sj 
	 
	 Η λύση του προβλήματος επιτυγχάνεται μέσω του σαφή προσδιορισμού της (A ∩ B), περιοχής και την εξακρίβωση αν το σημείο t ανήκει ή όχι σε αυτή την περιοχή. Σε περίπτωση που δεν ανήκει, τα ευθύγραμμα τμήματα δεν τέμνονται. Στην περίπτωση που όντως ανήκει στην περιοχή (A ∩ B), τότε τα ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται και το σημείο τομής τους είναι το σημείο t (tx, ty). Συνεπώς το σημείο τομής των ευθύγραμμων τμημάτων πρέπει να βρίσκεται μέσα στην περιοχή τομής των δύο τετραγώνων ώστε τα δύο τμήματα να τέμνονται! 
	 
	3.2.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
	 
	 Όσον αφορά την ανάλυση πολυπλοκότητας του παραπάνω αλγορίθμου, είναι προφανές ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό n των ευθύγραμμων τμημάτων τα οποία εξετάζει για κοινά σημεία. Καθώς ο αλγόριθμος εξετάζει τα ευθύγραμμα τμήματα ανά ζευγάρι, συνολικά θα επαναληφθεί : 
	  
	 
	Εφόσον ο χρόνος για την ολοκλήρωση ελέγχου για κοινά σημεία έχει πολυπλοκότητα ίση με Θ(1), κατά συνέπεια η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι : 
	 
	 ( Θ(1) ( 
	 
	 ( Θ(1) ( 
	 
	Θ( ) ( 
	 
	Θ(n2) 
	 
	 Η απόδοση του αλγορίθμου εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό των ευθύγραμμων τμημάτων και έτσι, η πολυπλοκότητα καλύτερης και χειρότερης περίπτωσης είναι ίσες με την πολυπλοκότητα μέσης περίπτωσης, δηλαδή Θ(n2). 
	 
	3.2.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
	 
	Σαν παράδειγμα για την εφαρμογή του αλγορίθμου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω σχήμα, το οποίο στο επίπεδο εμπεριέχει ευθύγραμμα τμήματα με γνωστές συντεταγμένες για τα άκρα του καθενός : 
	 
	  
	 Στο επίπεδο, υπάρχουν συνολικά τρία ευθύγραμμα τμήματα, τα S1, S2 και S3. Συνεπώς, κατά την αρχικοποίηση του προβλήματος, τα δεδομένα μας είναι τα εξής : 
	 
	n = 3 
	S = { S1, S2, S3 } 
	T = { ø } 
	  
	Είναι πολύ εύκολο να υπολογίσουμε και τις συναρτήσεις των ευθειών για κάθε ευθύγραμμο τμήμα, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, βασιζόμενοι στα σημεία αρχής και τέλους κάθε ευθύγραμμου τμήματος. Έτσι λοιπόν, οι συναρτήσεις των S1, S2 και S3 ευθειών είναι αντίστοιχα οι ακόλουθες : 
	 
	  
	 
	 Στη συνέχεια ο αλγόριθμος θα ξεκινήσει να εκτελεί τις επαναλήψεις που περιγράψαμε, ερευνώντας ανά ζεύγος τα ευθύγραμμα τμήματα για ύπαρξη σημείων τομής. 
	 
	i
	j
	Εκτέλεση
	 
	1
	 
	2
	 
	Ελέγχονται οι S1 και S2 
	Υπάρχει σημείο τομής, το σημείο t1 (  ) 
	Το σημείο t1 ανήκει και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
	Τ ( Τ + { t1 } 
	T = { t1 } 
	 
	1
	 
	3
	 
	Ελέγχονται οι S1 και S3 
	Υπάρχει σημείο τομής, το σημείο t2 (  ) 
	Το σημείο t2 ανήκει και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
	Τ ( Τ + { t2 } 
	T = { t1 , t2 } 
	 
	2
	 
	3
	 
	Ελέγχονται οι S2 και S3 
	Υπάρχει σημείο τομής, το σημείο t3 (  ) 
	Το σημείο t3 ανήκει και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
	Τ ( Τ + { t3 } 
	T = { t1 , t2 , t3 } 
	Συνολικά ο αλγόριθμος θα εκτελέσει 3 επαναλήψεις, επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσμα από την ανάλυση πολυπλοκότητας παραπάνω : 
	 
	  =  =   = 3 
	Σχηματικά, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε το τελικό σχήμα στο επίπεδο και τα τρία σημεία τομής, όπως και στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	3.2.5. Σύνοψη 
	 
	 Ο αλγόριθμος brute force απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ αλλά και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος υπολογισμών για την εύρεση κάθε σημείου τομής. Αυτό και μόνο καθιστά τον αλγόριθμο ακατάλληλο για προβλήματα μεγάλου μεγέθους. 
	 Αντίθετα βέβαια, για προβλήματα μικρού μεγέθους όπου το σύνολο των σημείων τομής είναι μικρό ή ακόμα και ένα μοναδικό, ο αλγόριθμος είναι αρκετά γρήγορος καθώς το πλήθος των υπολογισμών που απαιτούνται είναι συνάρτηση του μεγέθους του προβλήματος. Επίσης, η υλοποίησή του είναι εξαιρετικά εύκολη. 
	 Παρόλα αυτά, σε θέματα ταχύτητας, δεν μπορεί να συναγωνιστεί άλλους αλγορίθμους για μεγάλα προβλήματα, όπως είναι για παράδειγμα ο αλγόριθμος Sweep line τον οποίο θα αναλύσουμε παρακάτω. 
	 
	3.2.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
	 
	 Ο αλγόριθμος brute force δεν περιέχει κάποια ιδιαιτερότητα στην υλοποίηση. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση του αλγορίθμου slow convex hull, στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο βασικά κουμπιά. 
	Το πρώτο εκκινεί τον αλγόριθμο ενώ αντίστοιχα το δεύτερο αρχικοποιεί τον καμβά, εξαφανίζοντας όλα τα σχήματα που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Η εκκίνηση του αλγορίθμου είναι άμεση και μετά το πέρασμα ικανού χρόνο για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου, τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάνω στον καμβά. Όλα τα σημεία τομής που έχουν ανιχνευτεί εμφανίζονται ως μπλε σημεία πάνω στον καμβά. 
	Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της εφαρμογής που δημιουργήσαμε, αφού έχουμε προβεί στην εκτέλεση του αλγορίθμου και την ανίχνευση των σημείων τομής : 
	 
	  
	 
	 Η διαφορά από τις προηγούμενες εφαρμογές έγκειται στην σχεδίαση των ευθύγραμμων τμημάτων. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ σε ένα σημείο πάνω στον καμβά – το οποίο θα αποτελέσει την αφετηρία του ευθύγραμμου τμήματος. Στη συνέχεια θα πρέπει να σύρει το ποντίκι κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μέχρι ένα σημείο. Στο σημείο που θα αφήσει το πλήκτρο, θα είναι και το τελικό σημείο του ευθύγραμμου τμήματος. Κατά το σύρσιμο του ποντικιού (drag), θα εμφανίζεται το ευθύγραμμο τμήμα ώστε να μπορεί να υπολογίσει τελικό μέγεθος που επιθυμεί. 
	 Φυσικά, αυτή τη διαδικασία δημιουργίας του ευθύγραμμου τμήματος, μπορεί να την επαναλάβει όσες φορές επιθυμεί έτσι ώστε τελικά να δημιουργήσει το τελικό επιθυμητό σχήμα. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.3. Ο αλγόριθμος Sweep Line 
	 
	3.3.1. Εισαγωγή στον αλγόριθμο 
	 
	 Ο αλγόριθμος Sweep Line είναι ένας αλγόριθμος εύρεσης σημείων τομής μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων στο επίπεδο, του οποίου η αποδοτικότητα εξαρτάται τόσο από το μέγεθος του προβλήματος, όσο και από το μέγεθος του αποτελέσματος το οποίο εξάγει. 
	 Για ένα σύνολο S που αποτελείται από n ευθύγραμμα τμήματα, ο αλγόριθμος επιστρέφει ως αποτέλεσμα ένα σύνολο T που αποτελείται από k συνολικά σημεία τομής, των ευθύγραμμων τμημάτων του συνόλου S μεταξύ τους. 
	 Πριν την εμφάνιση του συγκεκριμένου αλγορίθμου, είχαν προηγηθεί πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, για τη δημιουργία αλγορίθμων με καλύτερη πολυπλοκότητα από ότι ο αλγόριθμος brute force τον οποίο περιγράψαμε παραπάνω. 
	 Οι Shamos και Hoey το 1976 [Shamos & Hoey, 1976] παρουσίασαν έναν αλγόριθμος ο οποίος με πολυπλοκότητα Θ(nlogn) και βασιζόμενος στο γεγονός ότι υπήρχε τουλάχιστον ένα σημείο τομής, μπορούσε να υπολογίσει και τα υπόλοιπα σημεία σαρώνοντας τον χώρο με μία εικονική γραμμή. 
	 Βασιζόμενοι στην παραπάνω ιδέα, οι Bentley και Ottmann [Bentley & Ottmann, 1979] παρουσίασαν έναν αλγόριθμο ο οποίος μπορούσε να υπολογίσει όλα τα σημεία τομής για ένα O(n+k) χώρο, με πολυπλοκότητα Θ((n+k) log n). Μετά από εικοσιπέντε και περισσότερα χρόνια, ο αλγόριθμος Bentely-Ottman, ή όπως είναι περισσότερο γνωστός ως αλγόριθμος Sweep Line, παραμένει ίσως ο πιο δημοφιλής αλγόριθμος σήμερα. 
	 Σε αυτό συνέβαλλαν το ότι είναι εξαιρετικά εύκολος στην κατανόηση αλλά και στη πρακτική του εφαρμογή. Βέβαια, ο αλγόριθμος αυτός δεν κατάφερε να έχει την θεωρητικά μικρότερη δυνατή πολυπλοκότητα και αυτό είχε ως συνέπεια να είναι ο πρώτος από πολλούς παρόμοιας λογικής αλγορίθμων οι οποίοι εμφανίστηκαν μετέπειτα. 
	Μια δεκαετία αργότερα, οι Chazelle και Edelsbrunner [Chazelle & Edelsbrunner, 1992] ανακάλυψαν έναν βέλτιστο αλγόριθμο με πολυπλοκότητα Θ(nlogn + k). Τα μειονεκτήματα αυτού του αλγορίθμου ήταν ότι απαιτούσε Ο(n+k) αποθηκευτικό χώρο και ήταν εξαιρετικά δύσκολο στην πρακτική εφαρμογή. Ο αλγόριθμος αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και ο Balaban [Balaban, 1995] ανέπτυξε ένα ντετερμινιστικό αλγόριθμο με πολυπλοκότητα Θ(nlogn + k) μερικά χρόνια αργότερα. 
	Παρόλα αυτά, οι αλγόριθμοι Shamos-Hoey και Bentley-Ottman παρέμειναν στο κέντρο της επικαιρότητας, μέχρι και σήμερα, και ακόμα αποτελούν αντικείμενο μελέτης. 
	 
	3.3.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
	 
	  Η είσοδος του αλγορίθμου αποτελείται από ένα σύνολο S = { Li } ευθύγραμμων τμημάτων Li και η έξοδος είναι ένα σύνολο Τ = { Ij } με τα σημεία τομής αυτών των ευθύγραμμων τμημάτων μεταξύ τους. 
	 Το ότι ο αλγόριθμος ονομάζεται Sweep Line βασίζεται στο ότι η λειτουργία του μπορεί να αναπαρασταθεί οπτικά ως μία κάθετη γραμμή στον άξονα Χ ενός ορθοκανονικού συστήματος, η οποία σαρώνει το επίπεδο από αριστερά προς τα δεξιά, συλλέγοντας πληροφορίες και αναγνωρίζοντας τα σημεία τομής των ευθύγραμμων τμημάτων, τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα στο επίπεδο. 
	 Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγει η γραμμή σάρωσης είναι βασικά μία διατεταγμένη λίστα με όλα τα ευθύγραμμα τμήματα του επιπέδου, και τα οποία τέμνουν τη γραμμή σάρωσης. 
	 Το κλειδί στην όλη λειτουργία του αλγορίθμου είναι ότι κάθε φορά ελέγχονται τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία τέμνουν την γραμμή σάρωσης, αν τέμνονται μεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε να ελέγξουμε κάθε ευθύγραμμο τμήμα του επιπέδου αν τέμνεται με κάποιο άλλο, κάτι στο οποίο προβαίνει ο αλγόριθμος brute force. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στον χρόνο που απαιτεί ο αλγόριθμος sweep line για την εύρεση των σημείων τομής. Δύο ευθύγραμμα τμήματα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, είναι αυτονόητο ότι δεν τέμνονται. 
	 Αυτή η διαδικασία ελέγχου και εύρεσης των σημείων τομής είναι η καρδία του αλγορίθμου και ο κύριος παράγοντας την εξαιρετικής του απόδοσης. 
	 Συνήθως η γραμμή σάρωσης (sweep line), σαρώνει το επίπεδο από αριστερά προς τα δεξιά και είναι κάθετη στον άξονα Χ του ορθοκανονικού συστήματος. Υπάρχουν βέβαια και πολλές παραλλαγές όπου η γραμμή σάρωσης είναι κάθετη στον άξονα Υ και σαρώνει το επίπεδο από πάνω προς τα κάτω, και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι παραλλαγές δεν επηρεάζουν σε καμιά περίπτωση την εκτέλεση του αλγορίθμου και τον τρόπο λειτουργίας του πάνω στο επίπεδο. 
	 Η γραμμή σάρωσης, κρατά πληροφορίες για το επίπεδο και πιο συγκεκριμένα μια σειρά από όλα τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία τέμνει ανά πάσα στιγμή, μέσα από τη χρήση μιας διατεταγμένης λίστας. Στην περίπτωση που η γραμμή σάρωσης κινείται στον άξονα Χ από αριστερά προς τα δεξιά, τα ευθύγραμμα τμήματα στη λίστα αποθηκεύονται διατεταγμένα ως προς τη συντεταγμένη Χ του αριστερού τους άκρου. Αυτές οι πληροφορίες, αναφέρονται συνοπτικά ως «κατάσταση» (ή status όπως έχει επικρατήσει) της γραμμής σάρωσης. 
	 Αυτή η κατάσταση αλλάζει όταν συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα κατά τη σάρωση του επιπέδου, και πιο συγκεκριμένα στις εξής περιπτώσεις : 
	 
	 Όταν η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της από αριστερά προς τα δεξιά συναντήσει ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο την τέμνει (ουσιαστικά όταν συναντήσει το αριστερό άκρο του ευθύγραμμου τμήματος). 
	 
	 Όταν η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της από αριστερά προς τα δεξιά σταματήσει να τέμνεται από ένα ευθύγραμμο τμήμα (ουσιαστικά όταν συναντήσει το τελευταία σημείο του ευθύγραμμου τμήματος, δηλαδή το δεξί του άκρο). 
	 
	 Όταν η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της από αριστερά προς τα δεξιά συναντήσει ένα σημείο τομής δύο ευθύγραμμων τμημάτων. 
	 
	Τα παραπάνω γεγονότα ορίζουν και την απόκριση του αλγορίθμου σε αυτές τις περιπτώσεις. Καθένα από αυτά τα τρία γεγονότα οδηγούν τον αλγόριθμο ώστε να προβεί σε διαφορετικές ενέργειες, και πιο συγκεκριμένα : 
	 
	 Αν η γραμμή σάρωσης συναντήσει ένα ευθύγραμμο τμήμα, αυτό αποθηκεύεται στην κατάσταση της γραμμής σάρωσης και ελέγχεται αν τέμνει τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα μέσα στην κατάσταση της γραμμής σάρωσης. 
	 
	 Αν η γραμμή σάρωσης σταματήσει να τέμνεται από ένα ευθύγραμμο τμήμα, τότε το ευθύγραμμο τμήμα διαγράφεται από την κατάσταση της γραμμής σάρωσης. 
	 
	 Αν δύο ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται, τότε η σειρά διάταξής τους στην κατάσταση της γραμμής σάρωσης, αντιστρέφεται. 
	 
	Ο αλγόριθμος πέρα από την κατάστασή του, διατηρεί και μία λίστα γεγονότων. Αυτά τα γεγονότα, όταν συμβούν, οδηγούν στις παραπάνω διεργασίες. Κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου, όλα τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων του επιπέδου αποθηκεύονται στη λίστα γεγονότων του αλγορίθμου. 
	Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ως γεγονότα στην αρχή υπάρχουν μόνο τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων διατεταγμένα ως προς την Χ συντεταγμένη τους, ενώ στη λίστα γεγονότων δεν αναφέρονται τα σημεία τομής των τμημάτων. Ο αλγόριθμος στην αρχή δεν γνωρίζει αν υπάρχουν σημεία τομής. 
	Θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε τον άξονα Χ με το χρόνο [Sunday, 2001]. Η κίνηση της γραμμής σάρωσης πάνω στον άξονα Χ, προσδιορίζει κάθε φορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε κάθε φορά. Κάθε φορά που η γραμμή σάρωσης συναντήσει ένα γεγονός από τη λίστα γεγονότων του αλγορίθμου (στην οποία κάθε σημείο βρίσκεται διατεταγμένο ως προς τη συντεταγμένη Χ), τότε, ανάλογα με το σημείο προβαίνει στις παραπάνω λειτουργίες που αναφέραμε. Η διαφορά έγκειται στο ότι κατά τον έλεγχο τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων της κατάστασης, το σημείο ή τα σημεία τομής που βρεθούν, εισάγονται ως γεγονότα στη λίστα γεγονότων της γραμμής σάρωσης. 
	Αυτή η συσχέτιση του άξονα με το χρόνο είναι ιδιαίτερη χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του αλγορίθμου και τον χειρισμό των «γεγονότων», όπως τα ορίσαμε πιο πάνω. Κάθε γεγονός βρίσκεται διατεταγμένο πάνω στον άξονα του χρόνο, τον ρόλου του οποίου παίζει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο άξονας Χ του ορθοκανονικού μας συστήματος. Με τον ίδιο τρόπο που κάθε γεγονός μπορεί να τοποθετηθεί διατεταγμένο πάνω στον άξονα του χρόνου, έτσι και κάθε σημείο μπορεί να τοποθετηθεί διατεταγμένο βάσει της συντεταγμένης Χ πάνω στον άξονα Χ. 
	Βλέπουμε λοιπόν πως η γραμμή σάρωσης κατά την κίνησή της πάνω στο επίπεδο, συλλέγει πληροφορίες και ανάλογα προβαίνει στις απαραίτητες λειτουργίες. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον αλγόριθμο ως έναν αλγόριθμο «οδηγούμενο από γεγονότα» (event-driven algorith) καθώς και να τον κατηγοριοποιήσουμε ανάμεσα στους ντετερμινιστικούς αλγόριθμους. 
	Παρακάτω μπορούμε να δούμε τον αλγόριθμο Sweep line με τη χρήση κατάλληλου ψευδοκώδικα : 
	 
	 
	Στον παραπάνω αλγόριθμο, ως S συμβολίζουμε ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων στο επίπεδο, ενώ ως G συμβολίζουμε το σύνολο των σημείων τομής των ευθύγραμμων τμημάτων, που ουσιαστικά  είναι και το αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου. 
	Αντίστοιχα, με Q συμβολίζουμε τη λίστα γεγονότων, βάσει της οποίας λειτουργεί ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Χειρισμός_σημείου η οποία αναλαμβάνει την εφαρμογή των αντίστοιχων λειτουργιών, βάσει του είδους του σημείου το οποίο εξετάζεται (αν είναι δεξί άκρο ευθύγραμμου τμήματος, αν είναι αριστερό άκρο ευθύγραμμου τμήματος, ή αν είναι σημείο τομής δύο ευθύγραμμων τμημάτων). 
	Με T συμβολίζουμε κάθε φορά την κατάσταση της γραμμής σάρωσης. Στην αρχή, η κατάσταση της γραμμής είναι κενή καθώς η γραμμή σάρωσης δεν έχει συναντήσει κανένα ευθύγραμμο τμήμα. Αντίθετα, η λίστα Q περιέχει όλα τα σημεία – άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων ως γεγονότα. 
	Η συνάρτηση Χειρισμός_σημείου αναλαμβάνει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους που αναφέραμε και πιο πάνω, για το συγκεκριμένο σημείο p όπου βρίσκεται η γραμμή σάρωσης. Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο το σημείο p και παράγει ως έξοδο τη λίστα G με όλα τα σημεία τομής που υπάρχουν. 
	Ξεκινώντας η συνάρτηση, διαχωρίζει τα ευθύγραμμα τμήματα στο σύνολο L(p) για όλα εκείνα τα τμήματα τα οποία έχουν το σημείο p ως αριστερό τους άκρο, στο σύνολο R(p) για όλα εκείνα τα τμήματα τα οποία έχουν το σημείο p ως δεξί τους άκρο και τέλος, στο σύνολο C(p) για όλα εκείνα τα τμήματα στα οποία το σημείο p είναι εσωτερικό τους. 
	Αν φυσικά υπάρχουν ευθύγραμμα τμήματα έτσι ώστε η ένωση των παραπάνω συνόλων δεν είναι κενό, το σημείο p αποτελεί γεγονός για τον αλγόριθμο και προστίθεται στη λίστα Q. Στη συνέχεια, αφαιρούνται όλα τα διανύσματα τα οποία έχουν ως δεξί άκρο το σημείο p καθώς κατά την κίνηση της γραμμής σάρωσης προς τα δεξιά, θα σταματήσουν να την τέμνουν ενώ αντίστοιχα όλα τα ευθύγραμμα τμήματα με αριστερό σημείο το p θα προστεθούν καθώς το σημείο p θα είναι το πρώτο σημείο τομής με τη γραμμή σάρωσης. Τα ευθύγραμμα τμήματα των οποίων το σημείο p είναι εσωτερικό, παραμένουν καθώς δεν έχει φτάσει η γραμμή σάρωσης ακόμα στο δεξί τους άκρο. 
	Αυτή η αντιμετώπιση αποτελεί και την κύρια ιδέα πίσω από τον αλγόριθμο. Τα διανύσματα τα οποία απέχουν πολύ μεταξύ τους, δεν θα ελεγχθούν για τυχών σημεία τομής καθώς οι προβολές τους πάνω στον άξονα Χ δεν τέμνονται σε κανένα σημείο και έτσι ο έλεγχος είναι άσκοπος. 
	Στη συνέχεια θα ελεγχθούν όλα τα ευθύγραμμα τμήματα της λίστας Τ, για σημεία τομής μεταξύ τους, και τα τυχών σημεία που θα υπολογισθούν θα αποθηκευτούν στη γενική λίστα G, μαζί με τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων. 
	Η συνάρτηση Χειρισμός_σημείου παρατίθεται παρακάτω σε μορφή ψευδοκώδικα : 
	 
	 
	Η συνάρτηση, στην περίπτωση που το σημείο δεν αποτελεί νέο γεγονός, το αγνοεί και επιστρέφει τον έλεγχο στην συνάρτηση Χειρισμός_σημείου. 
	 
	3.3.3. Ανάλυση πολυπλοκότητας 
	 
	Έχει παρατηρηθεί ότι ο αλγόριθμος, στην περίπτωση που το σύνολο των σημείων τομής k είναι μεγαλύτερο της τάξης Θ(n2), ο χρόνος που απαιτείται είναι της τάξης του Θ(n2logn), κάτι που σημαίνει ότι είναι χειρότερο από τον χρόνο Θ(n2) που απαιτεί ο αλγόριθμος brute force που είδαμε πιο πάνω. 
	Αντίθετα, όταν το σύνολο των σημείων τομής k είναι μικρότερο ή ίσο της τάξης Θ(n2), ο χρόνος που απαιτεί ο αλγόριθμος προσεγγίζει τον μικρότερο αναμενόμενο, δηλαδή Θ(n log n). 
	Σε γενικές γραμμές, η πολυπλοκότητα του παραπάνω αλγορίθμου όπως έχει υπολογιστεί είναι Θ((n+i) log n), όπου i ο αριθμός των σημείων τομής που περιέχονται στο επίπεδο. 
	 Όμως ας αναλύσουμε την πολυπλοκότητα πιο διεξοδικά, για ένα πρόβλημα με n ευθύγραμμα τμήματα και i συνολικά σημεία τομής μεταξύ αυτών των ευθύγραμμων τμημάτων. 
	 Για συνολικά n ευθύγραμμα τμήματα, όλα τα άκρα αυτών είναι προφανές ότι είναι 2n. Επίσης, καθότι ευθύγραμμα τμήματα, θα υπάρχουν το πολύ n2 σημεία τομής. Είναι επίσης προφανές ότι δύο ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται το πολύ σε ένα σημείο, με εξαίρεση τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία ταυτίζονται ολοκληρωτικά ή εν μέρει, και έχουν την ίδια κατεύθυνση. Άρα, ο μέγιστος αριθμός σημείων – είτε άκρων ευθύγραμμων τμημάτων είτε σημείων τομής μεταξύ αυτών – είναι 2n + n2. Το σημαντικό είναι ότι η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εξαρτάται από τον αριθμό των σημείων τομής και από το συνολικό αριθμό των ευθύγραμμων τμημάτων που υπάρχουν στο επίπεδο. Στη χειρότερη περίπτωση βέβαια που όλα τα ευθύγραμμα τμήματα τέμνονται μεταξύ τους, τότε η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι Θ(n2). 
	 Σαφών και τα αποτελέσματα δεν είναι καλύτερα από τον αλγόριθμο brute force αλλά συνήθως σε τέτοια προβλήματα, τα σημεία τομής δεν προσεγγίζουν σε πλήθος τον αριθμό n2. 
	3.3.4. Παράδειγμα λειτουργίας 
	 
	 Ως παράδειγμα για την εφαρμογή του αλγορίθμου ας θεωρήσουμε τα παρακάτω ευθύγραμμα τμήματα στο επίπεδο, έστω s1, s2, s3 και s4. Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να διακρίνουμε την τοπολογία των τεσσάρων διανυσμάτων. 
	  
	 
	Η κατανομή των διανυσμάτων είναι τυχαία στο χώρο έτσι ώστε να εμφανίζονται αρκετά σημεία τομής. Ο αλγόριθμος θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα συγκεκριμένα αυτά σημεία. 
	Ξεκινώντας ο αλγόριθμος θα αρχικοποιήσει τις δύο λίστες Q και T, έτσι ώστε η μεν Q να περιέχει όλα τα άκρα των ευθύγραμμων τμημάτων του S διατεταγμένα (έστω «α» για το αριστερό άκρο και «δ» για το δεξί άκρο κάθε ευθύγραμμου τμήματος), οι δε Τ και G να είναι κενές. Έτσι λοιπόν : 
	 
	T = { ø } 
	G = { ø } 
	 
	Η γραμμή σάρωσης δεν έχει ακόμα συναντήσει κάποιο ευθύγραμμο τμήμα και η όλη εικόνα του επιπέδου παρουσιάζει την κάτωθι μορφή (η κίνηση της γραμμής σάρωσης γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά) : 
	 
	  
	Το επόμενο σημείο είναι το s1α καθώς η λίστα Q είναι διατεταγμένη. Το στοιχείο αυτό διαγράφεται από τη λίστα και οδηγούμαστε στον χειρισμό του σημείου από τη συνάρτηση Χειρισμός_σημείου. Η λίστα Q πλέον περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία : 
	 
	 
	Επίσης τα σύνολα L, R, C τα οποία για το συγκεκριμένο σημείο εμπεριέχουν τα ευθύγραμμα τα οποία έχουν ως αριστερό άκρο το σημείο, ως δεξί άκρο το σημείο, και ως εσωτερικό σημείο αντίστοιχα. Οι τιμές τους θα είναι οι κάτωθι : 
	 
	L = { s1 } 
	R = { ø } 
	C = { ø } 
	 
	 Αντίστοιχα με τις παραπάνω τιμές, η λίστα Τ εμπεριέχει μόνο το διάνυσμα s1 το οποίο έχει συναντήσει η γραμμή σάρωσης, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, δηλαδή ισχύει : 
	 
	 Τ = { s1 } 
	 
	Καθώς δεν υπάρχουν άλλα ευθύγραμμα τμήματα στο Τ, δεν ερευνούμε για τυχών σημεία τομής. Άντ’ αυτού, θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της γραμμής σάρωσης. 
	 Καθώς η λίστα Q δεν είναι κενή, θα προχωρήσουμε. Το επόμενο σημείο αναφοράς – γεγονός όπου θα σταματήσει η γραμμή σάρωσης είναι το σημείο s2α, το οποίο και θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q, δηλαδή : 
	 
	Q = Q - { s2α } = Q = { s3α, s4α, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	 Καθώς συναντάμε ένα καινούργιο ευθύγραμμο τμήμα, το s2, αυτόματα θα το προσθέσουμε στη λίστα Τ : 
	 
	 Τ = Τ + { s2 } = { s1 , s2 } 
	 
	 Αντίστοιχα, γεωμετρικά η τοπολογία θα είναι η κάτωθι, με τη μετακίνηση της γραμμής σάρωσης : 
	  
	 
	Αντίστοιχα με τα παραπάνω, οι τιμές των τριών συνόλων L, R και C θα διαμορφωθεί ως εξής : 
	 
	L = { s2 } 
	R = { ø } 
	C = { s1 } 
	 
	Καθώς L(p) U C(p)  ≠ { ø } θα ελεγχθεί για σημείο τομής από τη συνάρτηση βρες νέο γεγονός για s’ = s2 και για su = s1. Καθώς υπάρχει σημείο τομής μεταξύ των δύο αυτών ευθύγραμμων τμημάτων, προστίθεται στη λίστα Q η οποία παίρνει την εξής μορφή : 
	 
	Q = { s3α, s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Επιπλέον το σημείο τομής θα προστεθεί και στη λίστα G ως νέο σημείο τομής, ως εξής : 
	 
	G = G + { s1∩s2 } = { s1∩s2 } 
	 
	Δεν υπάρχουν άλλες λειτουργίες για το συγκεκριμένο σημείο, οπότε προχωράμε τη γραμμή σάρωσης στο επόμενο σημείο – γεγονός, το οποίο είναι το s3α το οποίο αφαιρούμε και από τη λίστα : 
	 
	Q = Q - { s3α } = { s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Πέρα από τη λίστα Q, θα ενημερωθεί και η λίστα Τ καθώς συναντάμε ένα καινούργιο ευθύγραμμο τμήμα : 
	 
	Τ = Τ + { s3 } = { s1 , s2 , s3 } 
	 
	Στο συγκεκριμένο σημείο, η γραμμή σάρωσης τέμνεται από τρία διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα τα οποία θα εξετάσουμε για τυχών σημεία τομής μεταξύ τους. Γραφικά μπορούμε να παρατηρήσουμε ποια είναι η θέση της γραμμής σάρωσης στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	Οι τιμές των τριών συνόλων L, R και C θα διαμορφωθεί ως εξής, σύμφωνα με το νέο σημείο : 
	 
	L = { s3 } 
	R = { ø } 
	C = { s1,s2 } 
	 
	Καθώς L(p) U C(p)  ≠ { ø } θα ελεγχθεί για σημείο τομής από τη συνάρτηση βρες νέο γεγονός για s’ = s1 και για su = s3. Καθώς υπάρχει σημείο τομής μεταξύ των δύο αυτών ευθύγραμμων τμημάτων, προστίθεται στη λίστα Q η οποία παίρνει την εξής μορφή : 
	 
	Q = { s1∩s3, s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Παράλληλα με την ενημέρωση της λίστα Q, θα ενημερωθεί αντίστοιχα και η λίστα G με τα σημεία τομής που έχουν αναγνωριστεί μέχρι αυτό το σημείο : 
	 
	G = G + { s1∩s3 } = { s1∩s2 , s1∩s3 } 
	 
	Επίσης θα γίνει έλεγχος για τα ευθύγραμμα τμήματα s” = s2 και sl = s3 αλλά καθώς δεν τέμνονται, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο γεγονός. 
	Το επόμενο σημείο είναι το σημείο τομής των s1 και s3. Οι τιμές των L, R και C θα διαμορφωθούν ως εξής : 
	 
	L = { ø } 
	R = { ø } 
	C = { s1,s2,s3 } 
	 
	Καθώς η γραμμή σάρωσης δεν διατρέχει κάποιο καινούργιο ευθύγραμμο τμήμα, η λίστα Τ δεν αλλάζει περιεχόμενο και παραμένει ως έχει. Η ακριβής θέση της γραμμής σάρωσης διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	Το σημείο θα αφαιρεθεί στη συνέχει από τη λίστα όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις : 
	 
	Q = Q – { s1∩s3 } = { s4α, s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Τα ευθύγραμμα τμήματα s1, s2 και s3 θα ελεγχθούν για τυχών πιθανά σημεία τομής μεταξύ τους. Ανάλογα θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε το σημείο τομής μεταξύ των s1 και s2 τμημάτων αλλά καθώς έχει ήδη υπολογιστεί και εισαχθεί στην λίστα Q, δεν προχωράμε στην καταχώρηση. 
	Η γραμμή σάρωσης θα συνεχίσει να κινείται από αριστερά προς τα δεξιά προς το επόμενο σημείο της λίστας Q, που είναι το αριστερό άκρο του ευθύγραμμου τμήματος s4 : 
	 
	  
	 
	Καταρχήν, το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα γεγονότων Q και η τελική μορφή της λίστας θα είναι η ακόλουθη : 
	 
	Q = Q – { s4α } = {s1∩s2, s3δ, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Φυσικά, αντίστοιχα θα μεταβληθεί και η δομή της λίστας Τ καθώς πλέον, η γραμμή σάρωσης τέμνεται από τέσσερα διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα : 
	 
	Τ = Τ + { s4 } = { s1 , s2 , s3 , s4 } 
	 
	Αντίστοιχα με τα παραπάνω, οι τιμές των τριών συνόλων L, R και C θα διαμορφωθεί ως εξής : 
	 
	L = { s4 } 
	R = { ø } 
	C = { s1 , s2 , s3 } 
	 
	Με τον ίδιο τρόπο που δουλέψαμε και πιο πάνω, τα τέσσερα διανύσματα μεταξύ τους θα ελεγχθούν για τυχών σημεία τομής. 
	Τα δύο νέα σημεία τομής που ανακαλύπτει η συνάρτηση Βρες_νέο_γεγονός είναι τα s4 ∩ s3 και s4 ∩ s2. Αυτά διατεταγμένα θα προστεθούν στη λίστα γεγονότων Q, έτσι ώστε η τελευταία να πάρει την κάτωθι μορφή : 
	 
	Q = {s1∩s2, s4∩s3, s3δ, s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Αντίστοιχα, στη λίστα G θα προστεθούν αυτά τα δύο νέα σημεία τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων : 
	 
	 G = G + { s3∩s4 , s2∩s4 } = { s1∩s2 , s1∩s3 , s3∩s4 , s2∩s4 } 
	 
	 Η γραμμή σάρωσης θα συνεχίσει την πορεία της από αριστερά προς τα δεξιά. Επόμενος σταθμός είναι το σημείο s1∩s2, το οποίο και θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 
	 
	 Q = Q – { s1∩s2 } = {s4∩s3, s3δ, s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	 Η συγκεκριμένη θέση της γραμμής σάρωσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	Οι τιμές των διανυσμάτων L, R και C διαμορφώνεται ως εξής για το συγκεκριμένο σημείο : 
	 
	L = { ø } 
	R = { ø } 
	C = { s1 , s2 , s3 , s4 } 
	 
	 Η λίστα Τ δεν αλλάζει περιεχόμενο. Καθώς όλα τα σημεία τομής έχουν ήδη υπολογιστεί και εισαχθεί στη λίστα G, ο αλγόριθμος θα προχωρήσει προς το επόμενο σημείο – γεγονός από τη λίστα Q, χωρίς να καταχωρήσει οτιδήποτε στα υπάρχουσα δεδομένα. 
	Το επόμενο σημείο μπορούμε να παρατηρήσουμε στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	Το σημείο τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων s3 και s4 θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 
	 
	Q = Q – { s4∩s3 } = { s3δ, s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	 Εδώ συμβαίνει ότι και στο προηγούμενο σημείο – γεγονός. Όλα τα σημεία τομής που μπορούμε να υπολογίσουμε έχουν ήδη εισαχθεί από προγενέστερα σημεία – γεγονότα στη λίστα G και έτσι δεν προβαίνουμε σε καμία άλλη αλλαγή ή καταχώρηση. Επίσης, τα διανύσματα L, R, C και T δεν μεταβάλλονται από το προηγούμενο σημείο. Κατά συνέπεια, θα προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο που είναι το δεξί άκρο του ευθύγραμμου τμήματος s3. Το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 
	 
	Q = Q – { s3δ } = { s4∩s2, s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Στο παρακάτω σχήμα, η γραμμή σάρωσης βρίσκεται ακριβώς στο δεξί άκρο του ευθύγραμμου τμήματος : 
	 
	  
	 
	Είναι η πρώτη φορά που η γραμμή σάρωσης συναντά το δεξί άκρο ενός ευθύγραμμου τμήματος. Το συγκεκριμένο τμήμα θα αφαιρεθεί από τη λίστα Τ, καθώς είναι και το τελευταίο σημείο του τμήματος το οποίο από το επόμενο σημείο, θα σταματήσει να τέμνει τη γραμμή σάρωσης. Έτσι λοιπόν θα εκτελεστεί η αφαίρεση : 
	 
	Τ = Τ - { s3 } = { s1 , s2 , s4 } 
	 
	Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες λίστες L, R και C τροποποιούνται ανάλογα, ως εξής : 
	 
	L = { ø } 
	R = { s3 } 
	C = { s1 , s2 , s4 } 
	 
	Για τους ίδιους λόγους με το προηγούμενο σημείο, δεν εισάγεται αλλά ούτε και ανιχνεύεται κάποιο νέο σημείο τομής, το οποίο και θα προστεθεί στη λίστα G. 
	Συνεπώς, ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο – γεγονός και θα το αφαιρέσει από τη λίστα Q : 
	 
	Q = Q – { s4∩s2 } = { s1δ, s2δ, s4δ } 
	 
	Σχηματικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη θέση της γραμμής σάρωσης στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	Το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ένα σημείο τομής το οποίο έχουμε ήδη ανιχνεύσει και προσθέσει στη λίστα G. Γι’ αυτό το λόγο δεν πρόκειται να προβούμε σε κάποια άλλη αλλαγή, ούτε στη λίστα Τ με τα ενεργά – εφαπτόμενα στη γραμμή σάρωσης ευθύγραμμα τμήματα. Από το προηγούμενο σημείο, μόνο οι λίστες L, R και C μεταβάλλονται και παίρνουν τις παρακάτω μορφές : 
	 
	L = { ø } 
	R = { ø } 
	C = { s1 , s2 , s4 } 
	 
	 Ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο το οποίο είναι το δεξί άκρο του ευθύγραμμου τμήματος s1. Αντίστοιχα με την παραπάνω περίπτωση, το ευθύγραμμο τμήμα θα αφαιρεθεί από τη λίστα Τ, ενώ αντίστοιχα το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα γεγονότων Q. Οι πράξεις που θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω : 
	 
	Τ = Τ - { s1 } = { s2 , s4 } 
	 
	 Q = Q – { s1δ } = { s2δ, s4δ } 
	 
	 Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε την ακριβή θέση της γραμμής σάρωσης : 
	  
	 
	Αντίστοιχα, οι λίστες L, R και C θα πάρουν την κάτωθι μορφή : 
	 
	L = { ø } 
	R = { s1 } 
	C = { s2 , s4 } 
	 
	Δεν υπάρχουν τυχών νέα σημεία τομής και έτσι ο αλγόριθμος θα κατευθυνθεί προς το επόμενο σημείο – γεγονός, το οποίο είναι το δεξί άκρο του ευθύγραμμου τμήματος s2, όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω σχήμα : 
	  
	 
	Αντίστοιχα με το προηγούμενο σημείο, και το ευθύγραμμο τμήμα s2 θα αφαιρεθεί από τη λίστα Τ, αλλά και το σημείο θα αφαιρεθεί από τη λίστα γεγονότων Q, ως εξής : 
	 
	Τ = Τ - { s2 } = { s4 } 
	 
	Q = Q – { s2δ } = { s4δ } 
	Είναι φανερό πλέον ότι οι λίστες L, R και C θα πάρουν την ακόλουθη μορφή : 
	 
	L = { ø } 
	R = { s2 } 
	C = { s4 } 
	  Αντίστοιχα με το προηγούμενο σημείο, δεν υπάρχει κάποιο σημείο τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων το οποίο θα πρέπει να χειριστούμε, ούτε επιτελούμε κάποια άλλη αλλαγή στις λίστες. Γι’ αυτό το λόγο, ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο και τελευταίο σημείο του παραδείγματός μας. Το σημείο αυτό θα αφαιρεθεί από τη λίστα Q : 
	 
	Q = Q – { s4δ } = { ø } 
	 
	Στο παρακάτω σχήμα, η γραμμή σάρωσης έχει φτάσει στο τελευταίο και πιο δεξί σημείο του παραδείγματός μας : 
	 
	  
	 
	Το σημείο, ως τελευταίο σημείο του διανύσματος s4 μας οδηγεί στο να το αφαιρέσουμε από τη λίστα Τ : 
	 
	Τ = Τ - { s4 } = { ø } 
	 
	Αντίστοιχα, οι λίστες L, R και C θα πάρουν τις εξής τιμές, βάσει του παραπάνω σχήματος : 
	 
	L = { ø } 
	R = { s4 } 
	C = { ø } 
	 
	 Δεν υπάρχουν άλλα σημεία τομής, οπότε ο αλγόριθμος θα προχωρήσει στο επόμενο σημείο. Καθώς όμως η λίστα Q έχει ήδη γίνει κενή, ο αλγόριθμος θα σταματήσει την εκτέλεση και θα ολοκληρωθεί. Είναι φανερό ότι η τελευταία τιμή της λίστας G θα εμπεριέχει όλα τα σημεία τομής που αναγνώρισε ο αλγόριθμος. Η τελευταία τιμής της, που αποτελεί και τη λύση του προβλήματος, είναι η κάτωθι : 
	 
	G = { s1∩s2 , s1∩s3 , s3∩s4 , s2∩s4 } 
	3.3.5. Σύνοψη 
	 
	 Ο αλγόριθμος sweep line είναι ένας αρκετά αποδοτικός αλγόριθμος, ο οποίος αν και εμφανίστηκε πριν από δύο και περισσότερες δεκαετίες, συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως έως και σήμερα. Κατά καιρούς έχει και συνεχίζει να είναι αντικείμενο μελέτης και έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις διάφορες προσπάθειες ανάπτυξης καλύτερων αλγορίθμων εύρεσης σημείων τομής. 
	Αν και η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου τον καθιστά δυσκολότερο στην υλοποίηση από ότι ο αλγόριθμος brute force, εντούτοις, η απόδοσή του είναι σαφώς καλύτερη για μικρομεσαίου μεγέθους προβλήματα. 
	 
	3.3.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
	 
	 Όπως και στον προηγούμενο αλγόριθμο, έτσι και εδώ κατασκευάσαμε ειδικό λογισμικό για την αναπαράσταση του αλγορίθμου.  
	Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της εφαρμογής που δημιουργήσαμε, αφού έχουμε προβεί στην εκτέλεση του αλγορίθμου και την ανίχνευση των σημείων τομής : 
	 
	  
	 
	Στο πάνω μέρος υπάρχουν δύο βασικά κουμπιά. Το πρώτο εκκινεί τον αλγόριθμο ενώ αντίστοιχα το δεύτερο αρχικοποιεί τον καμβά, εξαφανίζοντας όλα τα σχήματα που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Η εκκίνηση του αλγορίθμου είναι άμεση και μετά το πέρασμα ικανού χρόνο για την ολοκλήρωση του αλγορίθμου, τα αποτελέσματα εμφανίζονται πάνω στον καμβά. Όλα τα σημεία τομής που έχουν ανιχνευτεί εμφανίζονται ως μπλε σημεία πάνω στον καμβά. 
	Για τον σχεδιασμό των ευθύγραμμων τμημάτων, ισχύει ότι και στην εφαρμογή για τον αλγόριθμο brute force. Η διαφορά της οπτικοποίησης έγκειται στον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων. 
	Η γραμμή σάρωσης ξεκινάει από αριστερά προς τα δεξιά και κατά τη σάρωση ολόκληρου του καμβά εντοπίζει τα σημεία τομής μεταξύ των ευθύγραμμων τμημάτων, ακριβώς όπως λειτουργεί ο αλγόριθμος. 
	Η κίνηση της γραμμής είναι ομαλή ώστε να προσομοιωθεί οπτικά η πραγματική της κίνηση από σημείο – γεγονός σε σημείο – γεγονός. 
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	4. Αλγόριθμοι τριγωνοποίηση πολυγώνων 
	 
	4.1. Ορισμός του προβλήματος 
	 
	 H τριγωνοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία μία επιφάνεια ή ένα πολύγωνο διαιρούνται σε ένα σύνολο τριγώνων. Κάθε τρίγωνο συνήθως έχει τον περιορισμό ότι κάθε πλευρά του αποτελεί και πλευρά ενός γειτονικού τριγώνου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυγώνου είναι το παρακάτω, το οποίο μετά την εφαρμογή κατάλληλου αλγορίθμου τριγωνοποιείται στην δεξιά εικόνα : 
	 
	  
	 
	Το πρόβλημα της τριγωνοποίησης εφευρέθηκε αρχικά από τον Boris Delaunay το 1934, με την εξής μορφή : Δοθέντος ενός συνόλου σημείων Ρ στο επίπεδο, υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος τριγωνοποίησης αν και μόνο αν οποιοδήποτε ζεύγος τριών σημείων δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία και αν και μόνο αν οποιοδήποτε ζεύγος τεσσάρων σημείων δεν βρίσκονται στην ίδια περίμετρο ενός κύκλου. Φυσικά αυτός ο ορισμός είναι πολύ γενικός. Στο διάστημα όμως που ακολούθησε το πρόβλημα έγινε γενικότερο ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες ειδικές καταστάσεις που είχε αναφέρει ο Delauny. 
	O Borris N. Delaunay (το όνομα Delaunay αποτελεί παράφραση του πραγματικού ονόματος Delone, όπως μεταφέρθηκε στη γαλλική γλώσσα) ήταν ο πρώτος που παρουσίασε το πρόβλημα της τριγωνοποίησης και έτσι, μέχρι σήμερα, το πρόβλημα αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία και ως τριγωνοποίηση Delaunay προς τιμή του. Ο ίδιος σήμερα θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους ρώσους μαθηματικούς, ενώ μαθητές του αποτέλεσαν οι A.D. Aleksandrov και I.R. Shafervich, δύο από τους κορυφαίους μαθηματικούς της εποχής του. Πέρα από το πρόβλημα της τριγωνοποίησης, ο ίδιος ασχολήθηκε με τη μοντέρνα άλγεβρα, τη γεωμετρία αριθμών και τη μαθηματική κρυσταλλογραφία. 
	Έχει αποδειχτεί το 1925 ότι κάθε επιφάνεια και πολύγωνο μπορεί να τριγωνοποιηθεί, αλλά ίσως απαιτείται ένας άπειρος αριθμός τριγώνων και η διαδικασία τριγωνοποίησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι Francis και Weeks το 1999 απέδειξαν ότι μία επιφάνεια με πεπερασμένο αριθμό τριγώνων κατά την τριγωνοποίησή της είναι συμπαγής. 
	Οι Wickham και Jones το 1994 απέδειξαν ότι υπάρχει ένας αλγόριθμος πολυπλοκότητας Ο(n3) που υλοποιεί την τριγωνοποίηση (γνωστός και ως αλγόριθμος «otectomy») και το 1998, ο O’Rourke περιέγραψε μια μέθοδο βελτιστοποίησης του αλγορίθμου, μετατρέποντας την πολυπλοκότητά του σε O(n2), κάτι που πρώτο έκανε ο Lennes το 1911. 
	Το 1978, ο Garey είχε δώσει στη δημοσιότητα έναν αλγόριθμο πολυπλοκότητας O(nlogn) ο οποίος πιστεύονταν για πολλά χρόνια ότι είναι ο βέλτιστος. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1988, οι Tarjan και Van Wyk παρουσίασαν έναν αλγόριθμο τριγωνοποίησης με πολυπλοκότητα O(nlglg n). Η μεγάλη όμως ανακάλυψη έγινε το 1991, όταν ο Chazelle παρουσίασε έναν αλγόριθμο οποίος τριγωνοποιούσε ένα πολύγωνο και είχε πολυπλοκότητα Ο(n). Βέβαια, ο τελευταίος αλγόριθμος κατά τον Skiena το 1997, χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην πράξη, λόγω της πολυπλοκότητάς του.  
	Παρακάτω θα ασχοληθούμε με δύο αλγόριθμους συγκεκριμένα. Ο πρώτος είναι ο αλγόριθμος Ear clipping τον οποίο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ένα brute force αλγόριθμο, ανάλογα με τον αλγόριθμο brute force intersection τον οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αναλύει όλες τις πιθανές λύσεις εκ των οποίων διαλέγει την τελική. Ο δεύτερος αλγόριθμος με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο αλγόριθμος Delaunay ο οποίος σήμερα θεωρείται ως ο καλύτερος σε χρόνο και πολυπλοκότητα αλγόριθμος τριγωνοποίησης που υπάρχει, και κατά συνέπεια η χρήση του είναι εξαιρετικά διαδεδομένη. 
	 
	4.2. Χαρακτηριστικά των πολυγώνων 
	 
	 Τα πολύγωνα ως δισδιάστατα αντικείμενα έχουν μελετηθεί και συνεχίζουν να μελετούνται ανά τους αιώνες. Πριν προχωρήσουμε όμως ας δώσουμε τον ορισμό των πολυγώνων : Ως πολύγωνο καλούμε την περιοχή του επιπέδου η οποία αποτελείται από ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων με τέτοιο προσανατολισμό ώστε να σχηματίζουν μία κλειστή καμπύλη - επιφάνεια [Eberly, 2005]. 
	 
	  
	 
	Το πολύγωνο παρουσιάζεται ως ένα σύνολο ευθύγραμμων τμημάτων S όπου S={s1, s2, s3, …, sv}. Στο παραπάνω σχήμα, το πολύγωνο αποτελείται συνολικά από οκτώ διαφορετικά ευθύγραμμα τμήματα. Τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν αυτά τα ευθύγραμμα τμήματα είναι τα κάτωθι : 
	 
	- Κανένα ευθύγραμμο τμήμα δεν τέμνεται με κάποιο άλλο στο εσωτερικό του πολυγώνου, συνεπώς δεν διασταυρώνονται στο εσωτερικό του. 
	 
	- Το κάθε ευθύγραμμο τμήμα τέμνει σε ένα σημείο το καθένα από τα δύο γειτονικά του ευθύγραμμα τμήματα. Αντίστοιχα, κάθε ευθύγραμμο τμήμα έχει ως αρχή το τέλος του προηγούμενου ευθύγραμμου τμήματος ενώ αντίστοιχα το τέλος του αποτελεί την αρχή του επόμενου ευθύγραμμου τμήματος. 
	 
	- Τα ευθύγραμμα τμήματα που δεν είναι γειτονικά δεν τέμνονται. Από τον ορισμό του πολυγώνου, η διάταξη των ευθύγραμμων τμημάτων σχηματίζουν μία κλειστή καμπύλη – επιφάνεια όπου τα ευθύγραμμα τμήματα βρίσκονται διατεταγμένα το ένα μετά το άλλο. 
	 
	Προχωρώντας πιο πέρα, θα δώσουμε τον ορισμό της διαγωνίου : Ως διαγώνιο ορίζουμε το ευθύγραμμο τμήμα το οποίο συνδέει δύο κορυφές του πολυγώνου, οι οποίες ανήκουν σε γειτονικά ή μη τμήματα του πολυγώνου. είναι γειτονικές στην τοπολογία του πολυγώνου. Στο παρακάτω σχήμα σημειώνεται μία διαγώνιος η οποία ξεκινά από την αρχή ενός ευθύγραμμου τμήματος και καταλήγει στο τέλος του γειτονικού του ευθύγραμμου τμήματος. Υπάρχουν n-2 συνολικά διαγώνιες γενικά σε κάθε πολύγωνο, και στο παρακάτω, μπορούμε να δούμε μία από αυτές : 
	 
	  
	 
	 Το ενδιαφέρον που αφορά τις διαγώνιους είναι η ιδιότητα των πολυγώνων να μπορούν να διαιρεθούν σε τρίγωνα με τη χρήση αυτών. Ως απόδειξη της παραπάνω ιδιότητας, μπορούμε να αναλογιστούμε το εξής : Αν κάποιο πολύγωνο έχει ακριβώς 3 πλευρές, τότε είναι τρίγωνο. Αν έχει 4 πλευρές, τότε με τη χρήση μιας διαγωνίου διχοτομείται σε δύο πολύγωνα με λιγότερες από 4 πλευρές. Αναδρομικά λοιπόν, μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε ότι η παραπάνω πρόταση ισχύει για όλα τα πολύγωνα, ανεξαρτήτου πλήθος πλευρών [Berg & Kreveld & Overmars & Schwarzkopf, 2000]. 
	 
	  
	 
	Στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να δούμε το τρίγωνο που δημιουργεί η διαγώνιος που σχεδιάσαμε παραπάνω. Με την προσθήκη της διαγωνίου, το πολύγωνο διαχωρίζεται σε ένα τρίγωνο και σε ένα πολύγωνο n-1 πλευρών – στην προκειμένη περίπτωση σε ένα πολύγωνο επτά πλευρών. 
	Επίσης, ισχύει ότι κάθε πολύγωνο το οποίο έχει περισσότερες από τρεις πλευρές, τότε περιέχει μία διαγώνιο, και ως επέκταση του θεωρήματος, κάθε πολύγωνο μπορεί να διαιρεθεί σε τρίγωνα με την προσθήκη καμίας, μίας ή περισσοτέρων διαγωνίων. 
	Ως συνέπεια των παραπάνω θεωρημάτων, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις πολύ σημαντικές ιδιότητες - θεωρήματα, πάνω στις οποίες θα βασιστούμε για την περιγραφή των αλγορίθμων παρακάτω : 
	 
	- Κάθε πολύγωνο n πλευρών εμπεριέχει συνολικά n-3 διαγώνιες, όπως τις ορίσαμε πιο πάνω. 
	 
	- Κάθε πολύγωνο n πλευρών, μπορεί να τριγωνοποιηθεί  με τη χρήση διαγωνίων σε n-2 τρίγωνα συνολικά, ούτε λιγότερα, ούτε περισσότερα. 
	 
	- Το άθροισμα των εσωτερικών γωνιών ενός πολυγώνου n πλευρών είναι συνολικά (n-2)π 
	 
	- Ο συνολικός αριθμός των τελικών τριγωνοποιήσεων είναι συνάρτηση του αριθμού των διαγωνίων του πολυγώνου. Φυσικά και ένα πολύγωνο μπορεί να τριγωνοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πάντα όμως το πλήθος των τελικών τριγώνων που δημιουργείται είναι n-2. 
	 
	Τέλος, μία ακόμα σημαντική ιδιότητα των πολυγώνων αποτελεί η μεταβολή μιας διαγωνίου. 
	Η διαδικασία της μεταβολής μιας διαγωνίου σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της τριγωνοποίησης ενός πολυγώνου. Είναι δυνατή η  αντικατάσταση μιας διαγωνίου σε ένα τριγωνοποιημένο πολύγωνο από τη διαγώνιο που σχηματίζεται αν δύο γειτονικά τρίγωνα θεωρήσουμε ότι αποτελούν ένα τετράεδρο. 
	 
	  
	 
	Στο παραπάνω σχήμα μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταβολής μιας διαγωνίου στο εσωτερικό του πολυγώνου. Ο συνολικός αριθμός των τριγώνων αλλά και των διαγωνίων παραμένει αμετάβλητος σε κάθε περίπτωση. 
	 
	4.3. Ο αλγόριθμος Ear clipping 
	 
	 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ανήκει στην κατηγορία των brute force αλγορίθμων, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. Έτσι λοιπόν, υπολογίζει όλες τις πιθανές διαγώνιους, μέχρις ότου να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό το λόγο και κατατάσσεται ανάμεσα στους εξαντλητικούς αλγόριθμους. 
	 Ως χαρακτηριστικό αυτών των αλγορίθμων μπορούμε να συμπεριλάβουμε από τη μία πλευρά τη μεγάλη ευκολία υλοποίησης και από την άλλη τη χειρότερη δυνατή πολυπλοκότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπάρχοντες αλγορίθμους. 
	Δεν είναι σαφές πότε πρωτοεμφανίστηκε ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ή ποιος ήταν ο εμπνευστής του. Η πράξη μα δείχνει ότι αποτελεί τον αλγόριθμο που πρωτοέρχεται στο μυαλό κάποιου, όταν αντιμετωπίζει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό οφείλεται στην εύκολη σύλληψή του αλλά και την εξίσου εύκολη εφαρμογή του. 
	Το να συμπεριλάβουμε το συγκεκριμένο αλγόριθμο αποσκοπεί μοναδικά και μόνο στην αναγνώριση της αξίας των υπόλοιπων αλγορίθμων, αλλά και τη συνολική μελέτη της βέλτιστης και χείριστης αντιμετώπισης του προβλήματος της τριγωνοποίησης. 
	 
	4.3.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
	 
	 Όπως είδαμε ο αλγόριθμος είναι εξαντλητικός, δηλαδή θα ελέγξει όλες τις διαδοχικές τριάδες κορυφών για τον εντοπισμό ear και κατάλληλων διαγωνίων. Κατά τον τεμαχισμό του πολυγώνου, ο αλγόριθμος θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το υπόλοιπο πολύγωνο για περαιτέρω τεμαχισμό. Φυσικά θα σταματήσει τη λειτουργία του όταν το αρχικό πολύγωνο τεμαχιστεί σε τέτοιο βαθμό, που έχει υποβαθμιστεί σε απλό τρίγωνο. Συνεπώς ο αλγόριθμος κινείται ανά τριάδα κορυφών συνεχώς, μέχρις ότου εξαντλήσει όλες τις διαγώνιους και διχοτομήσει το πολύγωνο σε τρίγωνα. 
	 Παρακάτω υπάρχει ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου μας. Ως δεδομένα εισόδου ο αλγόριθμος δέχεται το σύνολο S των διατεταγμένων κορυφών εκ των οποίων δημιουργούνται τα ευθύγραμμα τμήματα που σχηματίζουν το πολύγωνο. Το σύνολο S μπορεί να αποθηκευτεί με τη χρήση μίας ουράς ή που στην περίπτωσή μας υλοποιείται με τη χρήση ενός μονοδιάστατου δυναμικού πίνακα δεδομένων. Επίσης, ως είσοδο του αλγορίθμου δίνουμε και τον αριθμό n των πλευρών του πολυγώνου. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το μέγεθος της ουράς S. Αντίστοιχα, ως έξοδο λαμβάνουμε το σύνολο Τ των διαγωνίων – ευθύγραμμων τμημάτων που αποτελούν τη λύση τριγωνοποίησης του πολυγώνου. Το σύνολο T μπορεί να αποθηκευτεί με τη χρήση επίσης μιας ουράς. Καθώς το πλήθος των διαγωνίων δεν είναι ανάγκη να είναι διατεταγμένο, ο αριθμός εισαγωγής στην ουρά είναι αδιάφορος. Όπως και στην περίπτωση του συνόλου S, έτσι και στην περίπτωση του συνόλου T η ουρά μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση ενός δυναμικού μονοδιάστατου  πίνακα δεδομένων : 
	 
	 
	 Στον παραπάνω αλγόριθμο, με διαγώνιο(x,y) καθορίζουμε τη διαγώνιο η οποία ξεκινά από την κορυφή x και καταλήγει στην κορυφή y του πολύγωνου. Ο  αριθμός σημείων που ελέγχουμε κάθε φορά είναι ουσιαστικά το πλήθος στοιχείων που κάθε φορά εμπεριέχει το σύνολο S. 
	Ο αριθμός i στον παραπάνω αλγόριθμο παίζει το ρόλο του δείκτη για κάθε κορυφή που περιέχει το σύνολο Τ. Ουσιαστικά προσδιορίζει μία κεντρική κορυφή και ως ι+1 ορίζει την αμέσως επόμενη γειτονική κορυφή ενώ ως i+2 την αμέσως επόμενη γειτονική κορυφή της γειτονικής κορυφής της αρχικής κορυφής. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, ο αριθμός ι+1 και ο αριθμός i+2 μπορούν να πάρουν τιμές μεγαλύτερες από το πλήθος των κορυφών του πολυγώνου. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε ότι η γειτονική κορυφή της τελευταίας κορυφής του πολυγώνου είναι η πρώτη κ.ο.κ. 
	Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ένα οκταγωνικό πολύγωνο, η i+1 κορυφή της 8ης κορυφής είναι η 1η ενώ αντίστοιχα η i+2. 
	 Πράγματι ο αλγόριθμος είναι εξαιρετικά εύκολος στην κατανόηση και υλοποίηση. Το μοναδικό σημείο όμως που χρειάζεται να διασαφηνίσουμε είναι η 4η γραμμή, και ο όρος «εσωτερική διαγώνιος». 
	 Για να αποτελεί ένα ευθύγραμμο τμήμα εσωτερική διαγώνιο θα πρέπει να πλήρη κάποια χαρακτηριστικά. Ο έλεγχος για κάθε ευθύγραμμο τμήμα αν όντως ανταποκρίνεται σε αυτά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελέγξουμε τα κάτωθι : 
	 
	- Το ευθύγραμμο τμήμα θα πρέπει να μην τέμνει τα όρια του πολυγώνου, δηλαδή κανένα ευθύγραμμο τμήμα που αποτελεί την περίμετρό του 
	 
	- Τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να ανήκουν στο πολύγωνο, δηλαδή τα δύο άκρα του θα πρέπει να είναι κορυφές του πολυγώνου. 
	 
	- Εκτός από τα σημεία αρχής και τέλους τα οποία βρίσκονται στην περίμετρο του πολυγώνου, όλα τα άλλα σημεία του θα πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό του πολυγώνου. 
	 
	Εφόσον όλα τα άκρα όλων των ευθύγραμμων τμημάτων είναι γνωστές συντεταγμένες, ο έλεγχος για τυχών τομές μεταξύ τους είναι εξαιρετικά εύκολος χρησιμοποιώντας την αντίστοιχης θεωρία. 
	Έστω λοιπόν ότι έχουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα, τα Α και Β, με γνωστές κορυφές τις P1 και P2 για το πρώτο και P3 και P4 για το δεύτερο, ακριβώς όπως εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα : 
	 
	  
	 
	Μπορούμε να ορίσουμε τα μεγέθη ua και ub βάσει των συντεταγμένων των σημείων ως εξής : 
	 
	  
	 
	Στην περίπτωση που και τα δύο μεγέθη βρίσκονται μεταξύ 0 και 1, τότε το σημείο τομής εμπεριέχεται και στα δύο ευθύγραμμα τμήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν μόνο ένα από τα μεγέθη βρίσκεται μεταξύ 0 και 1, το σημείο τομής εμπεριέχεται μόνο σε ένα από τα ευθύγραμμα τμήματα (και δημιουργείται από το ένα ευθύγραμμο τμήμα και την ευθεία που περιέχει το άλλο ευθύγραμμο τμήμα) και αν κανένα δεν βρίσκεται μεταξύ 0 και 1, το σημείο τομής είναι εκτός των ευθύγραμμων τμημάτων (και δημιουργείται αντίστοιχα από τις δύο ευθείες που εμπεριέχουν τα ευθύγραμμα τμήματα). 
	Ελέγχοντας κάθε ευθύγραμμο τμήμα με όλες τις πλευρές του πολυγώνου, μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε το πρώτο χαρακτηριστικό των διαγωνίων που αναφέραμε πιο πάνω. Προφανώς, ο έλεγχος κάθε ευθύγραμμου τμήματος με όλες τις n πλευρές του πολυγώνου, θα έχει πολυπλοκότητα Θ(n) καθώς υπάρχουν ακριβώς n επαναλήψεις. 
	Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί. Καθώς τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να ανήκουν στην περίμετρο του πολυγώνου, θα πρέπει να είναι κορυφές σε αυτό. Για κάθε ευθύγραμμο τμήμα θα πρέπει να ελέγξουμε αν τα δύο άκρα του ταυτίζονται με δύο πο τις κορυφές του πολυγώνου. Συνολικά θα κάνουμε δύο επαναλήψεις για τα δύο άκρα του ευθύγραμμου τμήματος και 2n συγκρίσεις με τις κορυφές του πολυγώνου. Συνεπώς η πολυπλοκότητα της διαδικασίας θα είναι Θ(2n)= Θ(n). 
	Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι και το πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Ανάλογα με την κατεύθυνση σχεδίασης του πολυγώνου, αν δηλαδή είναι με τη μορφή κίνησης του ρολογιού (από αριστερά προς τα δεξιά) ή αντίστροφη της κίνησης του ρολογιού (από δεξιά προς αριστερά), η διαγώνιος θα πρέπει να βρίσκεται πάντα αριστερά ή αντίστοιχα δεξιά όλων των πλευρών του πολυγώνου. Ο έλεγχος αν κάποιο σημείο είναι αριστερά ή δεξιά μιας ευθείας έχει διασαφηνιστεί κατά τη μελέτη του αλγορίθμου convex hull. Αν λοιπόν έχουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα από το σημείο s1 (x0, y0) προς το σημείο s2 (x1, y1) και ένα άλλο οποιοδήποτε σημείο p (x, y), τότε βάσει της σχέσης μπορούμε να δούμε αν το σημείο p είναι αριστερά ή δεξιά : 
	 
	Στην περίπτωση που η παραπάνω σχέση έχει αρνητική τιμή, τότε το σημείο είναι δεξιά του ευθύγραμμου τμήματος ενώ στην περίπτωση που έχει θετική τιμή, τότε το σημείο βρίσκεται αριστερά. Στην περίπτωση που η τιμή της παραπάνω σχέσης είναι μηδέν, τότε το σημείο p βρίσκεται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα. Αυτός ο έλεγχος γίνεται για κάθε ευθύγραμμο τμήμα με όλες τις πλευρές του πολυγώνου. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας είναι Θ(n) για κάθε διαγώνιο καθώς συντελούνται n συνολικά έλεγχοι, όσες είναι και οι πλευρές του πολυγώνου. 
	Στην περίπτωση που εκτελεστούν οι τρεις έλεγχοι, μπορούμε με σαφήνεια να διατυπώσουμε αν ένα ευθύγραμμο τμήμα είναι διαγώνιος ή όχι σε σχέση με το πολύγωνο. 
	 
	 
	 Για να παραθέσουμε την πρακτική εφαρμογή του αλγορίθμου, θα χρησιμοποιήσουμε ένα γνώριμο σχήμα που είδαμε και πιο πάνω. Έστω λοιπόν το παρακάτω πολύγωνο με διατεταγμένες τις κορυφές του βάσει της διαδικασίας σχεδίασής του : 
	 
	  
	Συνολικά, το παραπάνω πολύγωνο περιέχει 8 κορυφές και 8 πλευρές, συνεπώς ο αριθμός n είναι ίσος με 8. Αντίστοιχα, το σύνολο S των κορυφών είναι το εξής : 
	 
	S = { p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8 } 
	 
	Κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου η μεταβλητή i παίρνει την τιμή ένα, ενώ αντίστοιχα το σύνολο Τ κατά την εκκίνηση του αλγορίθμου είναι κενό, δηλαδή : 
	 
	Τ = { ø } 
	 
	Ο αριθμός i θα πάρει την τιμή 1. Ο συγκεκριμένος αριθμός χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον έλεγχο όλων των διαδοχικών τριάδων σημείων. Στη συνέχεια ελέγχεται αν ο αριθμός των σημείων είναι μεγαλύτερος του 3. Ο αριθμός των σημείων είναι 8, συνεπώς συνεχίζουμε την εκτέλεση του αλγορίθμου. Η διαγώνιος (p1,p3) είναι εσωτερική του πολυγώνου δηλαδή βρίσκεται εντός του πολυγώνου και δεν τέμνει κάποια πλευρά του, άρα θα προστεθεί στο σύνολο Τ : 
	Τ = Τ + { (p1,p3) } = { (p1,p3) } 
	 
	Αντίστοιχα μπορούμε να σχηματίσουμε τη διαγώνιο (p1,p3) στο πολύγωνο όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα : 
	 
	  
	 
	Αντίστοιχα, το σημείο i+1 δηλαδή το p2 θα αφαιρεθεί από το σύνολο S μετά την πρόσθεση της διαγωνίου καθώς ήδη σχηματίστηκε το τρίγωνο από τα σημεία 1,2,3 : 
	 
	S = S – { p2 } = { p1, p3, p4, p5, p6, p7, p8 } 
	 
	Εφόσον η διαγώνιος ήταν εσωτερική, ο αριθμός i παραμένει ως έχει και η τιμή του είναι 1. Ο αριθμός των σημείων πλέον είναι 7 που είναι μεγαλύτερος από 3. Άρα ο αλγόριθμος θα συνεχίσει την εκτέλεσή του. 
	Θα ελέγξουμε την διαγώνιο (p1,p4). Η τελευταία είναι εσωτερική του πολυγώνου και δεν τέμνει άλλη πλευρά ή διαγώνιο. Συνεπώς θα την προσθέσουμε στο σύνολο Τ και το σημείο i+1 δηλαδή το p3 θα αφαιρεθεί από το σύνολο S. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αριθμός i αποτελεί ουσιαστικά δείκτη των συνόλων Τ και S : 
	 
	Τ = Τ + { (p1,p4) } = { (p1,p3) , (p1,p4) } 
	 
	S = S – { p3 } = { p1, p4, p5, p6, p7, p8 } 
	 
	  
	 
	Στο προηγούμενο σχήμα μπορούμε να δούμε γραφικά τη διαγώνιο (p1,p4) που προσθέσαμε. Εφόσον η διαγώνιος ήταν εσωτερική, ο αριθμός i δεν μεταβάλλεται. Πλέον ο αριθμός των σημείων είναι 6, μεγαλύτερος του 3, άρα ο αλγόριθμος θα συνεχίσει κανονικά την εκτέλεσή του. 
	Στη συνέχεια θα ελέγξουμε τη διαγώνιο (p1,p5). Όπως μπορούμε να δούμε και στο παρακάτω σχήμα, η διαγώνιος δεν είναι εσωτερική καθώς τέμνει την πλευρά (p7,p8) : 
	 
	  
	 
	Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός i θα αυξηθεί κατά 1 ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε και άλλα σημεία : 
	 
	i = i + 1 = 2 
	 
	Η διαφορά του αλγορίθμου με τον brute force είναι ότι ο τελευταίος θα συνέχιζε να ελέγχει το ίδιο σημείο με τα υπόλοιπα για την εύρεση διαγωνίων. 
	Ο αριθμός των σημείων είναι 6 > 3 άρα ο αλγόριθμος συνεχίζει κανονικά με τον έλεγχο της διαγωνίου (i, i+2) δηλαδή το ζευγάρι (2,4) ή (p4,p6) αν είναι εσωτερική διαγώνιος. Όντως είναι εσωτερική καθώς δεν τέμνει άλλη πλευρά ή διαγώνιο. Συνεπώς θα προστεθεί στο σύνολο Τ ενώ αντίστοιχα το σημείο i+1 ή p5 θα αφαιρεθεί από το σύνολο S : 
	 
	Τ = Τ + { (p4,p6) } = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6) } 
	 
	S = S – { p5 } = { p1, p4, p6, p7, p8 } 
	 
	Αντίστοιχα, σχηματικά η νέα διαγώνιος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα, μαζί με τις υπόλοιπες που ανιχνεύσαμε προηγουμένως : 
	  
	Η τιμή της μεταβλητής i παραμένει ως έχει, δηλαδή 2. Ο αριθμός των σημείων είναι 5 > 3, άρα συνεχίζουμε την εκτέλεση του αλγορίθμου. Η επόμενη διαγώνιος που θα ελέγξουμε είναι η (2,4) ή (p4,p7). 
	Η συγκεκριμένη διαγώνιος είναι εσωτερική και δεν τέμνει άλλη πλευρά ή διαγώνιο. Συνεπώς θα προστεθεί στο σύνολο Τ ενώ το σημείο i+1 (δηλαδή το τρίτο σημείο του συνόλου S που είναι το σημείο p6) θα αφαιρεθεί από το σύνολο S : 
	 
	Τ = Τ + { (p4,p7) } = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6), (p4,p7) } 
	 
	S = S – { p6 } = { p1, p4, p7, p8 } 
	 
	Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να δούμε τη νέα διαγώνιο. Το πολύγωνό μας σε αυτό το σημείο έχει μετατραπεί σε τετράπλευρο από οκτάπλευρο, με πλευρές διαδοχικά τις 1-4-7-8-1 : 
	  
	Ο αριθμός των σημείων είναι πλέον 4 > 3 και συνεχίζουμε την εκτέλεση του αλγορίθμου. Η διαγώνιος (i, i+2) δηλαδή η (p4,p8) αν είναι εσωτερική διαγώνιος. Όντως είναι και δεν τέμνει καμία πλευρά ή άλλη διαγώνιο. Έτσι, θα την προσθέσουμε στο σύνολο Τ ενώ το σημείο p7 θα αφαιρεθεί από το σύνολο S : 
	 
	Τ = Τ + { (p4,p8) } = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6), (p4,p7) , (p4,p8) } 
	 
	S = S – { p7 } = { p1, p4, p8 } 
	 
	Σχηματικά μπορούμε στην παρακάτω εικόνα να δούμε τη νέα διαγώνιο σε συνάρτηση με τις προηγούμενες : 
	 
	  
	Ο αριθμός των σημείων είναι 3 σε αυτό το σημείο, άρα ο αλγόριθμος θα τερματιστεί. Το πολύγωνο που χρησιμοποιήσαμε ήταν οκτάγωνο και από τη θεωρία, περιμέναμε n-3 διαγώνιους δηλαδή συνολικά 5. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη θεωρία και το σύνολο Τ που περιέχει όλες τις διαγώνιους που υπολογίσαμε έχει τελικά την παρακάτω μορφή : 
	 
	Τ = { (p1,p3) , (p1,p4), (p4,p6), (p4,p7) , (p4,p8) } 
	 
	Διαγραμματικά, όλες οι διαγώνιοι του συνόλου εμφανίζονται στην προηγούμενη εικόνα. Το αρχικό οκτάγωνο πολύγωνο έχει υποβαθμιστεί στο τρίγωνο 1-4-8-1. 
	 
	4.3.5. Σύνοψη 
	 
	 Παρόλο που ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι εξαιρετικά εύκολος στην υλοποίηση και στην κατανόηση, είναι εξαιρετικά αργός και η πολυπλοκότητά του πολύ μεγάλη. Καθώς όπως είδαμε η πολυπλοκότητα είναι της τάξης Θ(n3) αυτό καθιστά τον αλγόριθμο απαγορευτικό στη χρήση. 
	 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υπάρχουν αλγόριθμοι με καλύτερη πολυπλοκότητα από ότι ο συγκεκριμένος. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ότι ο καλύτερος αλγόριθμος σε πολυπλοκότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή – Chazelle, Θ(n) – είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, η  αξία του αλγορίθμου ear clipping αναδεικνύεται. 
	 Η αξία του αλγορίθμου έγκειται κυρίως στο ότι για αρκετά χρόνια θεωρούνταν ως ένας από τους καλύτερους αλγορίθμους σε πολυπλοκότητα (σε σχέση με τον αλγόριθμο brute force ο οποίος έχει πολυπλοκότητα Θ(n4) ενώ ο αλγόριθμος ear clipping αποτελεί παραλλαγή του ώστε να βελτιωθεί η πολυπλοκότητα) και αποτελεί ιδανικό αλγόριθμο για την εισαγωγή στο πρόβλημα τριγωνοποίησης πολυγώνων στο επίπεδο. 
	 
	4.3.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
	 
	 Για την επίδειξη του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε η ίδια πλατφόρμα που αναπτύξαμε και για τους προηγούμενους αλγορίθμους που αναλύσαμε. Η λειτουργία βασίζεται σε δύο επίπεδα, όπως και στους προηγούμενους αλγορίθμους. 
	Στο πρώτο ο χρήστης σχεδιάζει το πρόβλημα στον καμβά – στη συγκεκριμένη περίπτωση το πολύγωνο. Η σχεδίαση επιτυγχάνεται με διαδοχικά κλικ μέχρις ότου να σχηματιστεί το πολύγωνο. Αντίθετα με προηγούμενες εφαρμογές, εδώ δεν απαιτείται ο χρήστης να κρατά πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού ώστε να σχεδιάσει μια ευθεία. Ο λόγος αυτής της αλλαγής είναι ότι κάθε σχεδίαση γραμμής θα πρέπει να είναι μοναδική ενέργεια, διακριτή από όλες τις άλλες. Και το σημείο διαχωρισμού κάθε ενέργειας είναι το κλικ του ποντικιού. 
	Στο δεύτερο, μέσω του ειδικού κουμπιού στην πάνω αριστερή γωνία, εκκινεί τον αλγόριθμο που θα επιλύσει το πρόβλημα. Με ένα κλικ στο κουμπί ξεκινά ο αλγόριθμος. Στην περίπτωση που ο καμβάς δεν έχει την κατάλληλη μορφή πολυγώνου, ο αλγόριθμος θα τερματιστεί χωρίς να επιστρέψει κάποιο αποτέλεσμα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πολύγωνο που παρουσιάζεται πάνω σε αυτόν θα τριγωνοποιηθέι ομαλά. 
	Ως παράδειγμα σχεδίασης, μπορούμε να δούμε την παρακάτω αλληλουχία ενεργειών : 
	 
	   
	 
	  
	 
	 
	  
	  
	Η σχεδίαση του πολυγώνου πραγματοποιείται διαδοχικά με κάθε κλικ. Με το πρώτο κλικ ορίζεται το σημείο – αφετηρία του πρώτου ευθύγραμμου τμήματος – πλευρά. Με το δεύτερο κλικ ορίζεται το σημείο τέλους του πρώτου ευθύγραμμου τμήματος και το σημείο – αφετηρία του δεύτερου ευθύγραμμου τμήματος κ.ο.κ. 
	 Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται όταν γίνει κλικ στο πρώτο σημείο που πατήθηκε πάνω στον καμβά. Το πρόγραμμα έχει εξοπλιστεί με ένα ανιχνευτή συντεταγμένων. Καθώς είναι δύσκολο για το χρήστη να εστιάσει ακριβώς στο σημείο συντεταγμένων όπου είχε πρώτο κάνει κλικ, ο ανιχνευτής συντεταγμένων αναλαμβάνει να ανιχνεύσει κάθε κλικ σε μία ακτίνα 5 pixel γύρω από το σημείο και έτσι εύκολα να ολοκληρωθεί το πολύγωνο. 
	 
	  
	 
	 
	Με τη χρήση του κουμπιού εκκίνησης, ξεκινά ο αλγόριθμος να λειτουργεί βάσει του πολυγώνου που έχει ήδη σχεδιάσει ο χρήστης ενώ με τη χρήση του κουμπιού καθαρισμού, το πρόγραμμα και ο καμβάς σχεδίασης αρχικοποιείται για την σχεδίαση νέου πολυγώνου και την εφαρμογή του αλγορίθμου πάνω σε αυτό. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.4. Ο αλγόριθμος Monotone Polygon 
	 
	 Ο αλγόριθμος προτάθηκε για πρώτη φορά από τους A. Fournier και D. Y. Montuno [Fournier & Montuno, 1984]. Βασίζεται στη διαίρεση του αρχικού πολυγώνου σε μονότονα πολύγωνα, για την τριγωνοποίηση του αρχικού πολυγώνου. 
	 Η αξία του συγκεκριμένου αλγορίθμου είναι μεγάλη και αναγνωρίζεται παγκόσμια καθώς είναι ένας σχετικά εύκολο να υλοποιηθεί αλγόριθμος ενώ αντίθετα, η πολυπλοκότητά του είναι ικανοποιητική. Σήμερα, θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, αλγορίθμους τριγωνοποίησης και χρησιμοποιείται κατά κόρον στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. 
	 
	 
	Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «μονότονα πολύγωνα». Ως μονότονο πολύγωνο χαρακτηρίζουμε ένα πολύγωνο, του οποίου οι πλευρές αποτελούνται από δύο μέρη. Το κάθε μέρος αποτελείται από σημεία τα οποία έχουν αυξανόμενες συντεταγμένες ως προς τον ένα άξονα συντεταγμένων. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες μονότονων πολυγώνων στο επίπεδο : Τα x-μονότονα (ως προς τον άξονα x) και τα y-μονότονα (ως προς τον άξονα y). 
	Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα μονότονων πολύγώνων που ανήκουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες : 
	 
	      
	y-μονότονο     x-μονότονο 
	 
	 Ο αλγόριθμος προχωρά στην διαίρεση του πολυγώνου, βάσει των κορυφών του. Έτσι λοιπόν, κατηγοριοποιεί τις κορυφές του πολυγώνου σε πέντε διαφορετικά είδη, βάσει των οποίων προχωρά στη διαίρεση. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης είναι η δημιουργία μονότονων πολυγώνων. 
	 Θα πρέπει λοιπόν να ταξινομήσουμε τις κορυφές του πολυγώνου ανάλογα με το είδος της κάθε μίας. Συνολικά, μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε πέντε διαφορετικές κορυφές, τις κάτωθι : 
	 
	- Κορυφές εκκίνησης (start vertex) 
	 
	Οι κορυφές εκκίνησης έχουν την ιδιότητα να έχουν μεγαλύτερη y συντεταγμένη από τις γειτονικές κορυφές και η εσωτερική γωνία των τριών σημείων να είναι μικρότερη από π. Φυσικά, όπως είναι ευνόητο, αν τα γειτονικά σημεία έχουν συντεταγμένες ως προς το άξονα y μικρότερες από την κορυφή εκκίνησης, η γωνία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από π αλλά πάντα αναφερόμαστε στην εσωτερική γωνία του πολυγώνου. Συμβολικά, αναπαριστούμε τις κορυφές εκκίνησης με ένα τετράγωνο, όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα : 
	 
	  
	 
	- Κορυφές τερματισμού (end vertex) 
	 
	Οι κορυφές τερματισμού είναι ακριβώς το αντίθετο από ότι οι κορυφές αρχής. Τέτοιου είδους κορυφές έχουν την ιδιότητα να έχουν μικρότερη συντεταγμένη y από τις γειτονικές κορυφές, ενώ η εσωτερική γωνία των τριών σημείων είναι μικρότερη από π. Όπως και στην περίπτωση των κορυφών εκκίνησης βέβαια, αναφερόμαστε στην εσωτερική γωνία του πολυγώνου. Τις κορυφές τερματισμού τις συμβολίζουμε με ένα συμπαγές τετράγωνο, όπως ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα : 
	 
	  
	 
	 
	 
	- Κορυφές διαχωρισμού (split vertex) 
	 
	Οι κουφές διαχωρισμού είναι μία υποκατηγορία των κορυφών εκκίνησης. Η διαφορά είναι ότι η εσωτερική γωνία του πολυγώνου είναι μεγαλύτερη από π. Τις κορυφές διαχωρισμού τις συμβολίζουμε με ένα τρίγωνο, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα : 
	 
	  
	 
	- Κορυφές συγχώνευσης (merge vertex) 
	 
	Οι κουφές συγχώνευσης είναι μία υποκατηγορία των κορυφών τερματισμού. Η διαφορά είναι ότι η εσωτερική γωνία του πολυγώνου είναι μεγαλύτερη από π. Η εξάλειψη των κορυφών διαχωρισμού και συγχώνευσης οδηγεί στη δημιουργία μονότονων πολυγώνων, τα οποία μπορεί να τριγωνοποιήσει ο αλγόριθμός μας. Τις κορυφές συγχώνευσης τις συμβολίζουμε με ένα ανάποδο τρίγωνο, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα : 
	 
	  
	 
	- Κανονικές κορυφές (regular vertex) 
	 
	Οι κανονικές κορυφές είναι οι κορυφές του πολυγώνου που δεν υπόκεινται σε καμία από τις παραπάνω τέσσερις κατηγορίες. Αυτού του είδους οι κορυφές συμβολίζονται με ένα κύκλο, όπως παρακάτω : 
	 
	  
	 
	Βάσει λοιπόν του παραπάνω διαχωρισμού, ο αλγόριθμος προχωρά στην ταξινόμηση των κορυφών του πολυγώνου. Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολυγώνου, με ταξινομημένες κορυφές βάσει του παραπάνω διαχωρισμού : 
	 
	  
	Στο παραπάνω πολύγωνο υπάρχει μία κορυφή εκκίνησης, μία κορυφή τέλους, μίας κορυφή διαχωρισμού, μία κορυφή συγχώνευσης και τέσσερις κανονικές κορυφές. Στόχος του αλγορίθμου είναι η εξαφάνιση των κορυφών διαχωρισμού και συγχώνευσης ώστε το αρχικό πολύγωνο να μετατραπεί σε πολλά μονότονα πολύγωνα. 
	Μέχρι τώρα, έχουμε αναλύσει τον τρόπο δημιουργίας μονότονων πολυγώνων. Αυτή είναι και η καρδιά λειτουργίας του αλγορίθμου, καθώς η τριγωνοποίηση τέτοιων πολυγώνων είναι εξαιρετικά εύκολη διαδικασία, όπως θα δούμε παρακάτω. 
	Έχοντας λοιπόν δώσει τον ορισμό του μονότονου πολυγώνου αλλά και των πέντε διαφορετικών ειδών κορυφών που μπορεί να έχει ένα πολύγωνο, μπορούμε να προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή του αλγορίθμου. 
	 
	 
	4.4.2. Περιγραφή του αλγορίθμου 
	 
	 Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος αποτελείται ουσιαστικά από δύο διαφορετικούς αλγορίθμους. Ο πρώτος στοχεύει στη δημιουργία μονότονων πολυγώνων, ενώ ο δεύτερος στην τριγωνοποίηση του κάθε μονότονου πολυγώνου που παράγει ο πρώτος αλγόριθμος. 
	 Έτσι λοιπόν σχηματίζουμε δύο βασικούς αλγορίθμους, τους Make_Monotone ο οποίος δημιουργεί y-μονότονα πολύγωνα, και Triangulate_Monotone_Polygon ο οποίος τριγωνοποιεί το κάθε y-μονότονο πολύγωνο ξεχωριστά. Παρακάτω υπάρχει ο αλγόριθμος δημιουργίας μονότονων πολυγώνων σε μορφή ψευδοκώδικα : 
	 
	 
	 Ως δεδομένο εισόδου έχουμε τη λίστα D η οποία περιέχει όλες τις κορυφές του πολυγώνου, σε σειρά από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά το σχεδιασμό του πολυγώνου από τον χρήστη, η λίστα D γεμίζει από το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ένα προς ένα τα σημεία που υποδεικνύει ο χρήστης. Έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε την ταξινόμηση μεταξύ των γειτονικών σημείων. 
	Ξεκινώντας, δημιουργούμε μια ουρά Q στην οποία προσθέτουμε όλες τις κορυφές της λίστας D. Στο επόμενο βήμα ταξινομούμε την ουρά Q. Η ταξινόμηση πραγματοποιείται ως προς την y συντεταγμένη. Σε περίπτωση που δύο σημεία έχουν την ίδια y συντεταγμένη, το σημείο με τη μικρότερη x συντεταγμένη τοποθετείται πρώτο. Η ταξινόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, αν και ο πιο γρήγορος αλγόριθμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ο αλγόριθμος Quick Sort. 
	Στη συνέχεια θα χρειαστούμε μια δομή δυαδικού δέντρου Τ για την αποθήκευση νέων διαγωνίων. Το δυαδικό δέντρο μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορες αναζητήσεις πάνω σε κορυφές και να βρούμε ταχύτατα τις γειτονικές κορυφές. Η συγκεκριμένη δομή κάθε φορά θα αποθηκεύει μια διαγώνιο την οποία θα ελέγχουμε αν όντως διχοτομεί το πολύγωνο σε μονότονα πολύγωνα. 
	Επόμενο βήμα είναι η εκκίνηση της επανάληψης. Είναι προφανές ότι θα ελέγξουμε όλες τις κορυφές του πολυγώνου. Συνεπώς, η επανάληψη θα συνεχίζεται μέχρις ότου έχοντας ελέγξει όλες τις κορυφές και έχοντας αφαιρέσει κάθε κορυφή από τη δομή Q, η τελευταία μείνει κενή. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ελέγξει όλες τις περιπτώσεις. 
	 Αμέσως μετά θα αφαιρέσουμε την πρώτη κορυφή νi που υπάρχει στη λίστα Q. Ανάλογα με το είδος της κορυφής – όπως αναφέραμε έχουμε διαχωρίσει τις κορυφές σε πέντε διαφορετικά είδη : Τις κορυφές αρχής, τις κορυφές τέλους, τις κορυφές συγχώνευσης, τις κορυφές διαχωρισμού και τις κανονικές κορυφές – θα καλέσουμε και την αντίστοιχη συνάρτηση η οποία αναλαμβάνει τον χειρισμό της συγκεκριμένης κορυφής. 
	 Παρακάτω, θα αναλύσουμε τον ψευδοκώδικα κάθε συνάρτησης ξεχωριστά. Ξεκινώντας, θα ασχοληθούμε με τη συνάρτηση χειρισμού των κορυφών αρχής. Σε μορφή ψευδοκώδικα αντίστοιχα με τον κώδικα παραπάνω, η συνάρτηση είναι η παρακάτω : 
	 
	 
	 Η συνάρτηση δέχεται ως είσοδο την κορυφή  vi η οποία είναι κορυφή εκκίνησης. Η λειτουργία της είναι εξαιρετικά απλή. Στο δυαδικό δέντρο Τ προσθέτει την κορυφή ei η οποία είναι κυριολεκτικά η χαμηλότερη κορυφή στο επίπεδο της κορυφής νi, για την οποία ορίζεται η διαγώνιος helper (ei) από το σημείο ei στο σημείο νi. Υπενθυμίζουμε ότι η διαγώνιος θα πρέπει να έχει αρχή και τέλος κορυφές του πολυγώνου, να είναι εσωτερική του και να μην τέμνει καμία άλλη πλευρά του. Χρησιμοποιούμε τον όρο helper καθώς η παρούσα διαγώνιος που εντοπίζουμε κάθε φορά είναι υποψήφια διαγώνιος για την τελική τριγωνοποίηση. Καθώς ο αλγόριθμος ανιχνεύει διαδοχικά τις κορυφές του πολυγώνου, δεν αποκλείεται να βρεθεί νέα διαγώνιος που να εκτοπίσει την παρούσα. 
	Αντίστοιχα, με τον όρο χαμηλότερη στο επίπεδο μιας κορυφής εννοούμε την κορυφή που απέχει λιγότερο από όλες τις άλλες κορυφές, από την ευθεία παράλληλη στον άξονα x που ορίζει μία κορυφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπάρχει στην παρακάτω εικόνα. Το σημείο που σημειώνεται είναι το πιο κοντά σημείο στην ευθεία που ορίζει το απέναντι σημείο : 
	 
	ei   νi 
	 
	 Επόμενο βήμα είναι να ασχοληθούμε με τη συνάρτηση διαχείρισης των κορυφών τέλους. Ο ψευδοκώδικας της συγκεκριμένης συνάρτησης παρατίθεται παρακάτω : 
	 
	 
	 Η παρούσα συνάρτηση ελέγχει αν έχει υπολογιστεί διαγώνιος και αν αυτή καταλήγει σε κορυφή συγχώνευσης. Αν όντως είναι, τότε η διαγώνιος προστίθεται στη δομή D. Στη συνέχεια η κορυφή αφαιρείται από τη δομή Τ. Είναι λογικό το ότι εφόσον έχει υπολογιστεί διαγώνιος η οποία αφορά μία κορυφή συγχώνευσης και μία κορυφή τέλους, θα παραμείνει καθότι η κορυφή τέλους διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει κατώτερη γειτονική κορυφή στο πολύγωνο. Η κορυφή τέλους, όπως την ορίσαμε, έχει τη μικρότερη συντεταγμένη y από τις γειτονικές κορυφές. Σε άλλη περίπτωση, δεν προστίθεται η διαγώνιος. Στόχος μας είναι η εξάλειψη των κορυφών συγχώνευσης. Εφόσον δεν αφορά τέτοια κορυφή, δεν υπάρχει λόγος για τη δημιουργία διαγωνίου. Σε κάθε περίπτωση, η κορυφή αφαιρείται από τη δομή Τ, καθώς δεν υπάρχει λόγος για περαιτέρω διερεύνησή της. 
	Συνεχίζοντας θα ασχοληθούμε με τη συνάρτηση διαχείρισης των κορυφών συγχώνευσης. Όπως ήδη αναφέραμε, για τη δημιουργία μονότονων πολυγώνων, είναι απαραίτητο να εξαφανίσουμε τυχών κορυφές συγχώνευσης και διαχωρισμού με την εφαρμογή διαγωνίων. Ο ψεωδοκώδικας της συνάρτησης είναι ο ακόλουθος : 
	 
	 
	 Η συνάρτηση χειρίζεται τις κορυφές διαχωρισμού τις οποίες θα πρέπει να εξαλείψουμε. Καταρχήν, πραγματοποιούμε μια αναζήτηση στη δομή Τ, ώστε να βρούμε μια κορυφή ej η οποία θα πρέπει να είναι ακριβώς αριστερά της κορυφής που εξετάζουμε. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει αν είναι πάνω ή κάτω από την ευθεία που ορίζει το αρχικό σημείο μας. Εφόσον ορίζεται τέτοια διαγώνιος μεταξύ των δύο σημείων, προσθέτουμε τη διαγώνιο στη δομή D. Με την διαγώνιο, απαλείφεται η αρχική πλευρά του πολυγώνου, την οποία αντικαθιστά η νέα διαγώνιος. Έτσι, στη συνέχεια αρκεί να ενημερώσουμε τη δομή Τ, για τη νέα διαγώνιο. Με τη δημιουργία της τελευταίας, διαχωρίζεται το πολύγωνο και στη συνέχεια συνεχίζουμε την έρευνα στο υπάρχον πολύγωνο μετά το διαχωρισμό. 
	 Επόμενο είδος κορυφών με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι οι κορυφές συγχώνευσης. Μαζί με τις κορυφές διαχωρισμού, θα πρέπει να τις εξαλείψουμε ώστε να δημιουργηθούν μονότονα πολύγωνα. Ο ψευδοκώδικας της συνάρτησης είναι ο παρακάτω : 
	 
	 
	 Αν αντιστρέψουμε το σχήμα ως προς τον άξονα x, παρατηρούμε ότι οι κορυφές συγχώνευσης μετατρέπονται σε κορυφές διαχωρισμού και το αντίθετο. Βάσει αυτής της σημαντικής παρατήρησης μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση. Φυσικά δεν γνωρίζουμε ποιες κορυφές βρίσκονται κάτω από την ευθεία που ορίζει η κορυφή συγχώνευσης – ενώ αντίθετα οι κορυφές πάνω από την ευθεία που όριζε μια κορυφή διαχωρισμού, ήταν γνωστή από τη δομή Τ. Όταν φτάσουμε σε μια κορυφή vm η οποία αντικαθιστά την κορυφή vi ως helper (ej), τότε αυτή είναι και η κορυφή που αναζητούμε. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που αντικαθιστούμε τη διαγώνιο helper μιας κορυφής, αρκεί να ελέγξουμε αν αυτή η κορυφή αποτελεί μια κορυφή συγχώνευσης. Αν είναι, τότε προσθέτουμε μια νέα διαγώνιο μεταξύ των σημείων του παλιού helper και του νέου. Αν το παλιό helper ήταν ήδη μια κορυφή διαχωρισμού, τότε μια μία και μόνο διαγώνιο απαλείφουμε μια κορυφή διαχωρισμού και μια κορυφή συγχώνευσης. 
	 Τέλος, θα αναλύσουμε το τελευταίο είδος κορυφής για το οποίο η διαχείριση αναλαμβάνεται από μία συνάρτηση : Τις κανονικές κορυφές. Αρχικά, θα πρέπει να ελέγξουμε αν η κορυφή βρίσκεται σε πλευρά αριστερά ή δεξιά του πολυγώνου (καθώς δεν έχουν δημιουργηθεί αλυσίδες). Καθώς η αναζήτηση κορυφών για τη δημιουργία helper διαγωνίων εφαρμόζεται πάντα για σημεία πάντα αριστερά του σημείου που εξετάζουμε, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις δύο περιπτώσεις. Ο έλεγχος αν ένα σημείο είναι αριστερά ή δεξιά, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την απλή σύγκριση των συντεταγμένων x του εξεταζόμενου σημείου με όλα τα υπόλοιπα σημεία. 
	Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ελέγχουμε αν η δεξιά κορυφή της κανονικής μας κορυφής, αποτελεί κορυφή συγχώνευσης. Σε αυτή την περίπτωση προσθέτουμε μια νέα διαγώνιο μεταξύ των δύο σημείων. Σε κάθε περίπτωση, η κανονική κορυφή αφαιρείται από τη δομή Τ. 
	Ο ψευδοκώδικας της συνάρτησής μας είναι ο παρακάτω, με την αντίστοιχη μορφή που συναντήσαμε και στις προηγούμενες συναρτήσεις : 
	 
	        Αν helper (ei-1) κορυφή συγχώνευσης τότε 
	 
	Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον αλγόριθμο τριγωνοποίησης μονότονων πολυγώνων. Σε γενικές γραμμές είναι ένας εύκολα κατανοητός και υλοποιήσιμος αλγόριθμος. Ο κώδικάς του είναι ο παρακάτω : 
	 
	 
	 Ως δεδομένο εισόδου έχουμε τη λίστα D η οποία περιέχει ένα αυστηρά y-μονότονο πολύγωνο. Συνεπώς, όλα τα y-μονότονα πολύγωνα τα οποία κατασκευάστηκαν προηγουμένως, θα αποτελέσουν την είσοδο στον παραπάνω αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος θα εφαρμοστεί στα πολύγωνα που παράχθηκαν στο καθένα ξεχωριστά. 
	 Ως δεδομένο εξόδου έχουμε πάλι τη λίστα D η οποία όμως έχει εμπλουτιστεί από τον αλγόριθμο με τις κατάλληλες διαγώνιους ώστε το κάθε πολύγωνο στο οποίο εφαρμόζεται να τριγωνοποιείται. 
	 Ξεκινώντας ο αλγόριθμος θα ταξινομήσει όλες τις κορυφές του πολυγώνου. Η ταξινόμηση γίνεται ως προς τη συντεταγμένη y. Στην περίπτωση που η συντεταγμένη y δύο ή περισσότερων σημείων είναι ίδια, προηγείται το σημείο με τη μικρότερη x συντεταγμένη. Συμβολικά, κάθε κορυφή συμβολίζεται με u1, u2, …, un κ.ο.κ. 
	 Στη συνέχεια αρχικοποιούμε τη λίστα S και προσθέτουμε σε αυτή τα πρώτα δύο στοιχεία, και θα ξεκινήσει η επανάληψη. Κατά την τελευταία, θα ελεγχθούν όλες οι κορυφές πλην των δύο πρώτων που εισάγαμε απευθείας στη λίστα S, αν βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα με την πρώτη κορυφή που βρίσκεται στο S (την πρώτη κορυφή της λίστας S τη συμβολίζουμε ως us1). Τι εννοούμε όμως με τον όρο αλυσίδα; Εφόσον μιλάμε για y-μονότονα πολύγωνα, όλες οι κορυφές του πολυγώνου έχουν αυξανόμενες συντεταγμένες ως προς τον άξονα y. Μπορούμε λοιπόν να διχοτομήσουμε νοητά το πολύγωνο σε δύο μέρη, τα οποία ξεκινούν από το πρώτο σημείο με τη μεγαλύτερη y συντεταγμένη και καταλήγουν στο τελευταίο σημείο με τη μικρότερη y συντεταγμένη. Έτσι λοιπόν, το σχήμα που δημιουργείται είναι δύο αλυσίδες, μία δεξιά και μία αριστερά από την ευθεία που ενώνει το πρώτο με το τελευταίο σημείο. 
	 Μπορούμε στην παρακάτω εικόνα να δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα y μονότονου πολυγώνου. Βλέπουμε τον διαχωρισμό που πραγματοποιείται μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου σημείου, καθώς και τις δύο αλυσίδες που σχηματίζονται βάσει αυτού του διαχωρισμού, με διαφορετικά χρώματα. Όλες οι κορυφές του πολυγώνου διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες – αλυσίδες. Κάθε y μονότονο πολύγωνο έχει ακριβώς δύο αλυσίδες, όπως παρουσιάζονται παρακάτω : 
	 
	  
	 
	Ελέγχουμε αν η πρώτη κορυφή που υπάρχει στη λίστα S και η κορυφή uj που εξετάζουμε βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί όπως και στο παραπάνω σχήμα. Αν το σημείο βρίσκεται αριστερά της κατεύθυνσης του ευθύγραμμου τμήματος από το πρώτο σημείο μέχρι το τελευταίο, τότε βρίσκεται στην αριστερή αλυσίδα. Σε αντίθετη περίπτωση βρίσκεται στη δεξιά. Το αν ένα σημείο βρίσκεται αριστερά ή δεξιά, το έχουμε προσδιορίσει κατά την ανάπτυξη του αλγορίθμου convex hull, όπου όλα τα σημεία κάθε ευθύγραμμου τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται δεξιά. 
	Στην περίπτωση που βρίσκονται λοιπόν σε διαφορετικές αλυσίδες, τότε, στο σύνολο D θα προσθέσουμε μια διαγώνιο από το συγκεκριμένο σημείο που εξετάζουμε προς όλα τα σημεία του συνόλου S, εκτός του τελευταίου. Ο λόγος που δεν εξετάζουμε το τελευταίο σημείο είναι ότι είναι γειτονικό του σημείου που εξετάζουμε, συνεπώς η διαγώνιος συμπίπτει με την πλευρά του πολυγώνου! 
	Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που βρίσκονται στην ίδια αλυσίδα, χειριζόμαστε το σημείο διαφορετικά. Καταρχήν αποθηκεύουμε το πρώτο σημείο της λίστας κάπου προσωρινά. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στη λίστα D όλες τις διαγώνιους με το σημείο που εξετάζουμε. Υπενθυμίζουμε ότι για να καλείται ένα ευθύγραμμο τμήμα διαγώνιος, θα πρέπει να μην τέμνει καμία πλευρά του πολυγώνου, να έχει άκρα δύο διαφορετικές κορυφές του πολυγώνου μη γειτονικές και να μην τέμνει καμία άλλη διαγώνιο. Στη συνέχεια, αρχικοποιούμε τη λίστα S και προσθέτουμε με σειρά την κορυφή που προσθέσαμε προσωρινά στην αρχή και την κορυφή uj που εξετάζουμε. Ο λόγος που αποθηκεύσαμε προσωρινά την κορυφή στην αρχή, είναι ότι καθώς αποτελεί την κορυφή υπό-αλυσίδας πριν αλλάξει η φορά της αλυσίδας, θα πρέπει να παραμείνει ώστε να συνεχιστεί ο περαιτέρω έλεγχος της αλυσίδας στη συνέχεια του αλγορίθμου. 
	Η επανάληψη σταματά όταν εξεταστούν όλες οι πλευρές από την τρίτη μέχρι και την προτελευταία. Για την τελευταία πλευρά, θα προσθέσουμε διαγώνιους προς όλες τις κορυφές που τυχών υπάρχουν στην λίστα S έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η τριγωνοποίηση. 
	 Ουσιαστικά ο παραπάνω αλγόριθμος περιέχει πολλές ομοιότητες με τον αλγόριθμο convex hull που παρουσιάσαμε νωρίτερα. Η διαφορά έγκειται στο ότι κάθε φορά, για κάθε κορυφή που εξετάζουμε, ελέγχουμε σε ποια αλυσίδα ανήκει. Σε ένα πολύγωνο, ο αλγόριθμος στηρίζεται στη δημιουργία διαγωνίων από τη μία αλυσίδα στην άλλη, στην περίπτωση που έχουμε αλλαγή φοράς για κάθε σημείο που εξετάζουμε. Σε ένα τέλειο πολύγωνο, ο αλγόριθμος θα δημιουργήσει διαγώνιους από ένα σημείο προς όλα τα άλλα, εκτός των γειτονικών του (που είναι άλλωστε το πρώτο και το τελευταίο σημείο). 
	 
	 
	 Έχοντας ολοκληρώσει την περιγραφή του αλγορίθμου αλλά και έχοντας κάνει ανάλυση της πολυπλοκότητάς του, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή του πάνω σε ένα πολύγωνο – παράδειγμα. Ας θεωρήσουμε λοιπόν το πολύγωνο της παρακάτω εικόνας. Πάνω στο συγκεκριμένο πολύγωνο θα εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο. Είναι προφανές ότι το πολύγωνο δεν είναι y-μονότονο. Έτσι, θα εφαρμόσουμε την αντίστοιχη διαδικασία πρώτα ώστε το πολύγωνο να μετατραπεί σε y-μονότονο, όπως αναφέραμε και πιο πάνω. Η αρίθμηση των κορυφών είναι εντελώς τυχαία και η σειρά σχεδίασής τους θα μπορούσε να είναι και διαφορετική. Φυσικά η εκτέλεση του αλγορίθμου δεν εξαρτάται από αυτό τον παράγοντα. Το παρακάτω πολύγωνο έχει συνολικά οκτώ πλευρές. 
	  
	 
	Το συγκεκριμένο πολύγωνο τυγχάνει να είναι x-μονότονο αλλά όχι y-μονότονο, όπως θα θέλαμε. Θα μπορούσαμε εξαρχής να κατηγοριοποιήσουμε τις κορυφές του, σύμφωνα με την προαναφερόμενη θεωρία. Έτσι, οι κορυφές v1 και ν3 είναι κορυφές εκκίνησης, οι κορυφές ν5 και ν7 είναι κορυφές τέλους, οι κορυφές ν4 και ν8 είναι κανονικές κορυφές, η κορυφή ν2 είναι κορυφή διαχωρισμού και η κορυφή ν6 είναι κορυφή συγχώνευσης. Διαγραμματικά, μπορούμε να δούμε τα είδη των κορυφών στην παρακάτω εικόνα : 
	  
	 
	Ξεκινώντας, θα δημιουργήσουμε μία ουρά Q βάσει της ήδη γνωστής λίστας D. Η ουρά Q θα περιέχει ταξινομημένες τις κορυφές ως προς την συντεταγμένη y. Οι κορυφές v1 και ν3 έχουν την ίδια συντεταγμένη y, οπότε προηγείται η κορυφή ν1 έχοντας μικρότερη συντεταγμένη x. Αντίστοιχα, θα αρχικοποιήσουμε και ένα διάδικο δέντρο Τ. Η μορφή και των δύο δομών θα είναι συνεπώς η ακόλουθη : 
	 
	D = { ν1, ν2, ν3, ν4, ν5, ν6, ν7, ν8 } 
	 
	Q = { ν1, ν3, ν4, ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 
	 
	Τ = { ø } 
	 
	Δεν θα περιγράψουμε τη διαδικασία ταξινόμησης καθώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε αλγόριθμο. Φυσικά ο αλγόριθμος Quick Sort είναι ιδανικός λόγω της άριστης πολυπλοκότητας που εμφανίζει, κάτι ου δεν θα επιβαρύνει την πολυπλοκότητα του συνολικού αλγορίθμου. 
	Εφόσον η λίστα Q δεν είναι κενή, ξεκινά η επανάληψη. Καταρχήν θα ελέγξουμε την πρώτη κορυφή της ουράς, που είναι η κορυφή ν1. Αυτή την κορυφή θα την αφαιρέσουμε από την ουρά Q, η οποία θα πάρει την κάτωθι μορφή : 
	 
	Q = Q – { ν1 } = { ν3, ν4, ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 
	 
	Η συγκεκριμένη κορυφή, είναι μια κορυφή αρχής. Συνεπώς θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Start_Vertex. Η συνάρτηση θα προσθέσει στη δομή Τ τη κορυφή που είναι πιο κοντά στην κορυφή v1. Αυτή η κορυφή είναι η v6. Συνεπώς, θα έχουμε τις εξής πράξεις : 
	 
	Τ = Τ + { ν6 } = { ν6 } 
	v1 ( helper (v6) 
	 
	Καθώς τελειώσαμε τον χειρισμό της πρώτης κορυφής, και η ουρά Q δεν είναι κενή, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη – ουσιαστικά την πρώτη κορυφή της ουράς – που είναι η ν3. Αυτή θα αφαιρεθεί παρομοίως από την ουρά Q και η τελευταία θα πάρει την κάτωθι μορφή : 
	 
	Q = Q – { ν3 } = { ν4, ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 
	 
	Η συγκεκριμένη κορυφή είναι επίσης κορυφή εκκίνησης. Συνεπώς θα καλέσουμε και πάλι τη συνάρτηση Handle_Start_Vertex, όπως και πιο πάνω. Η συνάρτηση θα προσθέσει στη δομή Τ τη κορυφή που είναι πιο κοντά στην κορυφή v1. Αυτή η κορυφή είναι η v5. Συνεπώς, θα έχουμε τις εξής πράξεις : 
	 
	Τ = Τ + { ν5 } = { ν6, ν5 } 
	v3 ( helper (v5) 
	 
	Η ουρά Q συνεχίζει να μην είναι κενή οπότε προχωράμε στην επόμενη κορυφή, που είναι η ν4. Αυτή θα αφαιρεθεί παρομοίως από την ουρά Q και η τελευταία θα πάρει την κάτωθι μορφή : 
	 
	Q = Q – { ν4 } = { ν2, ν8, ν6, ν7, ν5 } 
	 
	Η κορυφή που εξετάζουμε είναι μια κανονική κορυφή. Συνεπώς θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Regular_Vertex. Κατά την εκκίνηση της συνάρτηση ελέγχουμε αν το εσωτερικό του πολυγώνου είναι δεξιά του σημείου. Αυτό δεν ισχύει καθώς από το σχήμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η συγκεκριμένη κορυφή, έχει τη μεγαλύτερη x συντεταγμένη από όλες τις υπόλοιπες κορυφές. Άρα θα πρέπει να ψάξουμε στη δομή Τ για μία κορυφή η οποία να βρίσκεται ακριβώς αριστερά της κορυφής v4. Από τις δύο κορυφές που εμπεριέχονται σε αυτή, η v5 είναι γειτονική – άρα απορρίπτεται. Αντίθετα, η κορυφή v6 πληροί αυτόν τον περιορισμό. Επίσης, δεν έχουμε ορίσει για αυτή την κορυφή helper οπότε δεν προσθέτουμε καμία διαγώνιο. Αντίθετα, θέτουμε ως helper του helper (ν6) την κορυφή v4 ως εξής : 
	 
	helper (v6) ( v4 
	 
	Έχοντας ολοκληρώσει το χειρισμό και αυτής της κορυφής, θα προχωρήσουμε στην επόμενη κορυφή. Είναι προφανές ότι η ουρά Q δεν είναι κενή. Η επόμενη κορυφή είναι η ν2 η οποία και θα αφαιρεθεί από την ουρά. Η τελευταία θα πάρει την εξής μορφή : 
	 
	Q = Q – { ν2 } = { ν8, ν6, ν7, ν5 } 
	 
	Η κορυφή που εξετάζουμε είναι μια κορυφή διαχωρισμού. Συνεπώς, θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Split_Vertex. Προχωρώντας, θα ψάξουμε τη δομή Τ για κάποια κορυφή η οποία θα είναι ακριβώς αριστερά της κορυφής που εξετάζουμε. Η κορυφή v5 απορρίπτεται καθώς βρίσκεται δεξιά ενώ η κορυφή v6 είναι ιδανική καθώς είναι η πιο κοντά αριστερά κορυφή. Σε αυτή την περίπτωση θα προσθέσουμε μια νέα διαγώνιο συνδέοντας τις δύο κορυφές και θα την αποθηκεύσουμε στη δομή D, ως εξής : 
	 
	D ( D + διαγώνιος (v2, v6) 
	 
	Η νέα διαγώνιος μπορεί να παρατηρηθεί στο παρακάτω σχήμα μεταξύ των δύο κορυφών : 
	 
	  
	 
	Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το πολύγωνο μετατράπηκε σε δύο μονότονα πολύγωνα. Όμως ο αλγόριθμος δεν σταματά καθώς θα πρέπει να ελέγξει και τις υπόλοιπες πλευρές. Συνεχίζοντας την εκτέλεση της συνάρτησης, ως helper της κορυφής helper (v6) θα τεθεί η κορυφή ν2 ενώ στη δομή Τ θα προστεθεί η κορυφή v2 ως εξής : 
	 
	Τ = Τ + { ν2 } = { ν6, ν5, ν2 } 
	v2 ( helper (v6) 
	 
	Εφόσον η ουρά Q δεν είναι κενή, προχωρούμε στον έλεγχο της επόμενης κορυφής που είναι η ν8. Αυτή θα αφαιρεθεί από την ουρά Q η οποία κατόπιν τούτου, θα πάρει την ακόλουθη μορφή : 
	 
	Q = Q – { ν8 } = { ν6, ν7, ν5 } 
	 
	Η κορυφή ν8 είναι μία κανονική κορυφή, με αποτέλεσμα να καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Regular_Vertex. Καταρχήν, ελέγχουμε αν το πολύγωνο βρίσκεται δεξιά της κορυφής. Πράγματι, η συγκεκριμένη κορυφή έχει τη μικρότερη x συντεταγμένη οπότε η παραπάνω συνθήκη ισχύει. Όμως, παραπάνω δεν έχουμε ορίσει helper για τη προηγούμενη της συγκεκριμένη κορυφής (που είναι η κορυφή ν5) η οποία και να αποτελεί κορυφή συγχώνευσης (ο helper αναφέρεται στην κορυφή ν3 η οποία είναι κορυφή αρχής). Άρα δεν θα δημιουργήσουμε νέα διαγώνιο. Η κορυφή ν5 απλά θα αφαιρεθεί από τη δομή Τ ενώ αντίστοιχα στη δομή θα προστεθεί η κορυφή ν8 ως εξής : 
	 
	Τ = Τ - { ν5 } = { ν6, ν2 } και αντίστοιχα 
	Τ = Τ + { ν8 } = { ν6, ν2, ν8 } 
	 
	Επίσης για την κορυφή που εξετάζουμε ν8 θα θέσουμε νέο helper τον helper (ν5) ως εξής : 
	 
	ν8 ( helper (ν5) 
	 
	Η ουρά Q συνεχίζει να μην είναι κενή οπότε θα προχωρήσουμε στην επόμενη κορυφή, η οποία είναι η ν6. Αυτή, θα αφαιρεθεί όπως και οι προηγούμενες από την ουρά ως εξής : 
	 
	Q = Q – { ν6 } = { ν7, ν5 } 
	 
	Σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζουμε μια κορυφή συγχώνευσης οπότε θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_Merge_Vertex. O helper της προηγούμενης κορυφής, δηλαδή της ν8, είναι η κορυφή ν5. Η τελευταία δεν είναι κορυφή συγχώνευσης αλλά κορυφή τέλους. Συνεπώς δεν θα προχωρήσουμε στη δημιουργία διαγωνίου. Άντ’ αυτού, θα αφαιρέσουμε την κορυφή ν6 από τη δομή Τ ως εξής : 
	 
	Τ = Τ - { ν6 } = { ν8, ν2 } 
	 
	Επόμενο βήμα είναι να ψάξουμε στη δομή Τ για μία κορυφή η οποία να είναι ακριβώς αριστερά της κορυφής v6. Η κορυφή v2 απορρίπτεται καθώς βρίσκεται δεξιά ενώ η κορυφή v8 βρίσκεται ακριβώς αριστερά. Ο helper της κορυφής αυτής, όπως ήδη είπαμε πιο πάνω είναι η κορυφή v5 η οποία δεν είναι κορυφή συγχώνευσης αλλά κορυφή τερματισμού. Συνεπώς δεν θα σχηματίσουμε διαγώνιο μεταξύ των δύο πλευρών. Τέλος, θα θέσουμε ως helper της κορυφής v8 την κορυφή ν6, δηλαδή : 
	 
	helper (v8) ( v6 
	 
	Η ουρά Q δεν είναι κενή, οπότε συνεχίζουμε στην επόμενη κορυφή, η οποία είναι η κορυφή v7. Αντίστοιχα, η τελευταία θα αφαιρεθεί από την ουρά Q ως εξής : 
	 
	Q = Q – { ν7 } = { ν5 } 
	 
	Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κορυφή τερματισμού (ή τέλους), οπότε θα καλέσουμε τη συνάρτηση Handle_End_Vertex. Ο helper της προηγούμενης κορυφής της (που είναι η v6) είναι η κορυφή v2 που δεν είναι κορυφή συγχώνευσης αλλά κορυφή διαχωρισμού. Έτσι δεν θα σχηματίσουμε διαγώνιο μεταξύ τους. Αντ’ αυτού, θα αφαιρέσουμε την κορυφή v2 από τη δομή Τ ως εξής : 
	 
	Τ = Τ - { ν2 } = { ν8 } 
	 
	Τελειώνοντας, η ουρά Q δεν είναι κενή, οπότε προχωρούμε στην επόμενη κορυφή που είναι η v5 και η οποία θα αφαιρεθεί από την ουρά αντίστοιχα με τις προηγούμενες : 
	 
	Q = Q – { ν5 } = { ø } 
	 
	Η τελευταία μας κορυφή είναι κορυφή τερματισμού, όπως και η προηγούμενη που εξετάσαμε, οπότε θα ξανακαλέσουμε τη συνάρτηση Handle_End_Vertex. Ο helper της προηγούμενης κορυφής της (που είναι η v4) είναι η κορυφή v6 η οποία είναι μεν κορυφή συγχώνευσης αλλά είναι και γειτονική κορυφή της v5. Έτσι δεν θα σχηματίσουμε διαγώνιο μεταξύ τους καθώς είναι η ίδια με την αντίστοιχη πλευρά του πολυγώνου. 
	Σε αυτό το σημείο, η διαδικασία ολοκληρώνεται καθώς η ουρά Q παρέμεινε κενή. Συνολικά έχουμε προσθέσει μία διαγώνιο μεταξύ των κορυφών v2 και v6, σχηματίζοντας δύο διαφορετικά y-μονότονα πολύγωνα, έστω D1 και D2 που είναι τα εξής : 
	 
	D1 = { ν1, ν2, ν6, ν7 ,ν8 } 
	 
	D2 = { ν2, ν3, ν4 ,ν5 ,ν6 } 
	 
	 Τα δύο πολύγωνα μπορούμε να μελετήσουμε και στην παρακάτω εικόνα, καθώς σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα : 
	 
	  
	 
	Η εκτέλεση του αλγορίθμου όμως δεν τελείωσε. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην τριγωνοποίηση του κάθε πολυγώνου ξεχωριστά, σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράψαμε παραπάνω. 
	Όσον αφορά το πρώτο πολύγωνο, καταρχήν θα ταξινομήσουμε τις κορυφές του κατά y συντεταγμένη. Έτσι λοιπόν η εικόνα που έχουμε είναι η κάτωθι : 
	 
	D1 = { ν1, ν2, ν8, ν6 ,ν7 } 
	 
	Αντίστοιχα δημιουργούμε μια στοίβα S η οποία θα περιέχει τις δύο πρώτες κορυφές του πολυγώνου : 
	 
	S ( { ν1, ν2 } 
	 
	Το πολύγωνο έχει πέντε συνολικά πλευρές, οπότε η επανάληψη θα εκτελεστεί συνολικά δύο φορές. Ελέγχουμε αν η 3η (ν8) κορυφή του συνόλου D και η 1η (ν1) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. Αυτό δεν ισχύει καθώς η κορυφή v1 είναι η αρχή των δύο αλυσίδων, άρα ανήκει και στις δύο. Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο S : 
	 
	S ( S - { ν1 } = { ν2 } 
	 
	Επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλες οι διαγώνιες από την κορυφή v8 προς όλες τις κορυφές του συνόλου S είναι εσωτερικές του πολυγώνου. Η μοναδική διαγώνιος από το v8 στο v2 που υπάρχει είναι όντως εσωτερική. Συνεπώς θα δημιουργήσουμε τη διαγώνιο, από το σύνολο S θα αφαιρεθεί η ν2 και θα προστεθεί η ν8. Οι πράξεις και το σχήμα που δημιουργείται διαφαίνονται παρακάτω : 
	 
	S ( S - { ν2 } = { ø } και αντίστοιχα 
	S ( S + { ν8 } = { ν8 } 
	 
	  
	 
	Στην επόμενη επανάληψη, ελέγχουμε αν η 4η (ν6) κορυφή του συνόλου D και η 1η (ν8) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. Αυτό ισχύει. Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο όλα τα στοιχεία και για κάθε στοιχείο που αφαιρείται, θα ελέγχουμε αν η διαγώνιος είναι εσωτερική. Η μοναδική διαγώνιος από το σημείο v2 προς το σημείο v8 είναι εσωτερική. Άρα θα τη σχηματίσουμε. Αντίστοιχα, από το σύνολο S αφότου αφαιρέσουμε όλα τα σημεία, θα προσθέσουμε το 4ο και το 5ο στοιχείο της δομής D, δηλαδή τις κορυφές ν6 και ν7.  Οι πράξεις και το σχήμα που δημιουργείται διαφαίνονται παρακάτω : 
	 
	S ( { ø } και αντίστοιχα 
	S ( S + { ν6 , ν7 } = { ν6 , ν7 } 
	 
	  
	 
	Η επανάληψη έχει πλέον ολοκληρωθεί και το πολύγωνο έχει τριγωνοποιηθεί. Ας θυμηθούμε το θεώρημα ότι κάθε πολύγωνο τριγωνοποιείται με την προσθήκη ακριβώς n – 3 διαγωνίων (στην προκειμένη περίπτωση όπου n=5, χρειάστηκαν ακριβώς n – 3 = 2 διαγώνιοι). 
	Όσον αφορά το δεύτερο πολύγωνο, καταρχήν θα ταξινομήσουμε τις κορυφές του κατά y συντεταγμένη. Έτσι λοιπόν η εικόνα που έχουμε είναι η κάτωθι : 
	 
	D2 = { ν3, ν4, ν2 ,ν6 ,ν5 } 
	 
	Αντίστοιχα δημιουργούμε μια στοίβα S η οποία θα περιέχει τις δύο πρώτες κορυφές του πολυγώνου : 
	 
	S ( { ν3, ν4 } 
	 
	Το πολύγωνο έχει πέντε συνολικά πλευρές, οπότε η επανάληψη θα εκτελεστεί συνολικά δύο φορές. Ελέγχουμε αν η 3η (ν2) κορυφή του συνόλου D και η 1η (ν3) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. Αυτό δεν ισχύει καθώς η κορυφή v3 είναι η αρχή των δύο αλυσίδων, άρα ανήκει και στις δύο. Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο S : 
	 
	S ( S - { ν3 } = { ν4 } 
	 
	Επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε αν όλες οι διαγώνιες από την κορυφή v2 προς όλες τις κορυφές του συνόλου S είναι εσωτερικές του πολυγώνου. Η μοναδική διαγώνιος από το v2 στο v4 που υπάρχει είναι όντως εσωτερική. Συνεπώς θα δημιουργήσουμε τη διαγώνιο, από το σύνολο S θα αφαιρεθεί η ν4, θα προστεθεί η ν2. Επίσης θα προστεθεί ξανά η ν4 καθώς ήταν η τελευταία κορυφή που εξάχθηκε. Οι πράξεις και το σχήμα που δημιουργείται διαφαίνονται παρακάτω : 
	 
	 
	S ( S - { ν4 } = { ø } και αντίστοιχα 
	S ( S + { ν2 , ν4} = { ν2 , ν4 } 
	 
	  
	 
	Στην επόμενη επανάληψη, ελέγχουμε αν η 4η (ν6) κορυφή του συνόλου D και η 1η (ν2) κορυφή του συνόλου S βρίσκονται σε διαφορετικές αλυσίδες. Αυτό δεν ισχύει καθώς βρίσκονται στην ίδια. Έτσι, θα αφαιρέσουμε την πρώτη κορυφή από το σύνολο S : 
	 
	S ( S - { ν2 } = { ν4 } 
	 
	 Συνεπώς θα την αφαιρέσουμε από το σύνολο όλα τα στοιχεία και για κάθε στοιχείο που αφαιρείται, θα ελέγχουμε αν η διαγώνιος είναι εσωτερική. Η μοναδική διαγώνιος από το σημείο v6 προς το σημείο v4 είναι εσωτερική. Άρα θα τη σχηματίσουμε. Αντίστοιχα, από το σύνολο S αφότου αφαιρέσουμε όλα τα σημεία, θα προσθέσουμε την κορυφή που αφαιρέσαμε στην αρχή δηλαδή την κορυφή ν2.  Οι πράξεις και το σχήμα που δημιουργείται διαφαίνονται παρακάτω : 
	 
	S ( S + { ν2 } = { ν4 , ν2 } 
	 
	  
	 
	Η επανάληψη έχει πλέον ολοκληρωθεί και το πολύγωνο έχει τριγωνοποιηθεί. Επίσης ισχύει το θεώρημα των διαγωνίων, όπως και στο προηγούμενο πολύγωνο. Συνολικά, ο αλγόριθμος εφάρμοσε 5 διαγώνιους στο αρχικό οκτάγωνο (εφόσον n=8 οι διαγώνιες που χρειάζονται είναι n – 3 = 5) έτσι ώστε διαδοχικά κατάφερε να δημιουργήσει δύο y-μονότονα πολύγωνα και στη συνέχεια να τα τριγωνοποιήσει. 
	 
	4.4.5. Σύνοψη 
	 
	 Καθώς έχουμε ολοκληρώσει της παρουσίαση του αλγορίθμου μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι σε σύγκριση με τον προηγούμενο αλγόριθμο ear-clip, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος κρίνεται αρκετά αποδοτικότερος και σαφώς παρουσιάζει βελτιωμένη λειτουργία. 
	 Βέβαια, η υλοποίηση του αλγορίθμου είναι εξαιρετικά πιο πολύπλοκη του προηγούμενου αλγορίθμου και προϋποθέτει βαθιά γνώση θεωρίας τριγωνομετρίας καθώς συμπεριλαμβάνει την εφαρμογή πολλών θεωρημάτων αλλά και τη χρήση πολύπλοκων δομών δεδομένων (για παράδειγμα ο πρώτος αλγόριθμος χρησιμοποιεί λίστες ενώ ο δεύτερος δυαδικό δέντρο). 
	 Σε γενικές γραμμές βέβαια, ο αλγόριθμος monotone polygon υπερτερεί του αλγόριθμου ear clip όχι μόνο στην ταχύτητα, αλλά και στο ότι, αντίστοιχα με τον αλγόριθμο sweep line δεν ανήκει στην κατηγορία των απωλεστικών αλγορίθμων. 
	 
	4.4.6. Ανάπτυξη λογισμικού 
	 
	 Και στην ανάπτυξη του παρόντος αλγορίθμου χρησιμοποιήσαμε την ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης, όπως και στους προηγούμενους. Η συγκεκριμένη εφαρμογή ακολουθεί τα βήματα της εφαρμογής του αλγορίθμου ear clipping με κάποιες διαφορές οι οποίες αφορούν την ιδιαιτερότητα του παρόντος αλγόριθμου. 
	 Έτσι λοιπόν, η σχεδίαση ακολουθεί τη ίδια διαδικασία, όπως πριν. Ο χρήστης με κάθε κλικ του ποντικιού πάνω στον καμβά δηλώνει το τέλος του προηγούμενου ευθύγραμμου τμήματος – πλευρά πολυγώνου και την αρχή ενός νέου ευθύγραμμου τμήματος – πλευράς. Φυσικά, υπάρχει το ίδιο σύστημα ανίχνευσης όπως και πριν, έτσι ώστε το «κλείσιμο» των πλευρών του πολυγώνου να είναι εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Επίσης, υπάρχει και το ίδιο σύστημα συντεταγμένων έτσι ώστε η σχεδίαση να πραγματοποιείται με ακρίβεια, όπου είναι απαραίτητο. 
	Η διαφορά με τις προηγούμενες εφαρμογές έγκειται στο ότι κατά την ολοκλήρωση σχεδιασμού, το πρόγραμμα παίρνει πρωτοβουλία και επεμβαίνει στον καμβά. Αυτό είναι αναγκαίο καθώς πριν την εφαρμογή του συγκεκριμένου αλγορίθμου, θα πρέπει όπως είπαμε να ταξινομηθούν οι κορυφές του πολυγώνου και να σχηματοποιηθούν μονότονα πολύγωνα (στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είπαμε y-μονότονα πολύγωνα). 
	Όπως φαίνεται στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας, το πρόγραμμα έχει φροντίσει να προσθέσει την κατάλληλη διαγώνιο έτσι ώστε το αρχικό πολύγωνο (το οποίο δεν ήταν μονότονο φυσικά) να διχοτομηθεί και να μετατραπεί σε δύο y-μονότονα πολύγωνα. Επίσης, σύμφωνα με την επεξήγηση που εμφανίζεται στα δεξιά του σχήματος, εφαρμόζεται το κατάλληλο σημάδι σε κάθε κορυφή ώστε ο χρήστης να έχει μια πλήρη και ταξινομημένη εικόνα των κορυφών του πολυγώνου. Φυσικά η ταξινόμηση πραγματοποιείται με τα κριτήρια που αναφέραμε και πιο πάνω, όπως επίσης και η συμβολική τους αναπαράσταση. 
	  
	 
	  Η νέα διαγώνιος που δημιουργείται και διχοτομεί το πολύγωνο εμφανίζεται ως μία ανοιχτόχρωμη γραμμή διαφορετικού πάχους από ότι οι υπόλοιπες διαγώνιοι, για να τονιστεί η διαφορά της από τις υπόλοιπες. 
	 
	  
	 
	 Στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί εκκίνησης του αλγορίθμου ώστε ο τελευταίος να εφαρμοστεί πάνω στα μονότονα πολύγωνα που παρουσιάζονται πάνω στον καμβά. 
	Η παραπάνω εικόνα είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου. Παρατηρούμε ότι το πολύγωνο έχει τριγωνοποιηθεί ενώ διακριτή είναι και η διαγώνιος που διχοτόμησε το αρχικό πολύγωνο. Επίσης, κάθε κορυφή συμβολίζεται ανάλογα με το είδος της, όπως αναφέραμε. 
	Σε αυτό το σημείο, η εφαρμογή του αλγορίθμου έχει τερματιστεί και ο χρήστης μπορεί στη συνέχεια με το κουμπί καθαρισμού να αρχικοποιήσει τον καμβά ώστε να προχωρήσει στη σχεδίαση ενός νέου πολυγώνου. 
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	Π.1. Εργαλεία υλοποίησης 
	Οι εφαρμογές που δημιουργεί το συγκεκριμένο πακέτο λειτουργούν ως πρόσθετο των πλοηγών διαδικτύου (web browser plug-in). Τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι το συγκεκριμένο πακέτο είναι εξαιρετικά δημοφιλές, οι περισσότεροι κατασκευαστές πλοηγών διαδικτύου συμπεριλαμβάνουν αυτό το επιπρόσθετο στους πλοηγούς τους, έτσι ώστε να το υποστηρίζουν. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους πλοηγούς Microsoft Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla και Opera, οι οποίοι κατέχουν το 99% της παγκόσμιας χρήσης. 
	 
	Π.2. Ανάπτυξη και σχεδίαση αλγορίθμων σε επίπεδο λογισμικού 
	Π.2.1. Κοινή πλατφόρμα 
	Π.2.2. Κοινή διεπαφή ανθρώπου – υπολογιστή 
	Π.2.3. Βασικές δομές πλατφόρμας 

	Στην κοινή πλατφόρμα ενσωματώσαμε τη χρήση ειδικών δομών την υποστήριξη δύο βασικών στοιχείων - εννοιών που χρησιμοποίησαν όλο οι αλγόριθμοι που αναλύσαμε. Αυτές οι δύο δομές είναι οι κάτωθι: 
	 
	- Το σημείο 
	 
	 
	- Το ευθύγραμμο τμήμα 
	Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δύο δομικά στοιχεία, μπορέσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε με επιτυχία στην κατασκευή πιο πολύπλοκων σχημάτων που απαιτούσε κάθε αλγόριθμος, όπως για παράδειγμα μία κυρτή επιφάνεια που αποτελείται τόσο από σημεία, όσο και από ευθύγραμμα τμήματα. 
	 
	Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, το πιο σύγχρονο και ταχύτατο κανάλι επικοινωνία σήμερα. Η επικοινωνία μέσω του δικτύου επηρεάζεται από δύο παράγοντες, την ταχύτητα επικοινωνίας και το μέγεθος των δεδομένων που μεταδίδονται. Καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε την ταχύτητα επικοινωνίας για προφανείς λόγους, επικεντρωθήκαμε στην ελαχιστοποίηση του μεγέθους, κάτι που θα ωθούσε και στην αύξηση της ταχύτητας της επικοινωνίας. 
	Παράλληλα με την παρουσίαση του αλγορίθμου, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και μια απλή και κατανοητή παρουσίαση της αντίστοιχης θεωρίας που συνοδεύει την πρακτική εφαρμογή. Τα δύο αυτά στοιχεία, δηλαδή η θεωρία και η πρακτική εφαρμογή είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας μάθησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαχωριστούν και να λειτουργήσουν αυτόνομα το ένα από το άλλο. 
	 
	Π.3.4. Αποτελέσματα 
	 
	 Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των αλγορίθμων είναι άμεσα και σχεδιάζονται απευθείας πάνω στον καμβά. 
	Συνήθως, τα σημεία ή τα ευθύγραμμα τμήματα τα οποία αποτελούν το αποτέλεσμα της εφαρμογής κάθε αλγορίθμου, εμφανίζονται με μπλε χρώμα πάνω στην οθόνη, κάτι που φαίνεται διακριτά στο μάτι του χρήστη καθώς ως χρώμα σχεδίασης έχει επιλεγεί ένα ουδέτερο χρώμα, το μαύρο. 
	 Στην επόμενη εικόνα μπορούμε να δούμε μία χαρακτηριστική μορφή ενός μορφοποιημένου καμβά, αφότου δηλαδή έχουμε κατασκευάσει το επιθυμητό σχήμα πάνω στο οποίο θα εφαρμόσουμε στη συνέχεια τον αλγόριθμο στον οποίο αναφερόμαστε. 
	  
	 
	Επίσης, όπου απαιτείται, όπως παράδειγμα στον αλγόριθμο Polygon Triangulation που φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα, με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται σε κάποια γωνία του καμβά σχεδίασης η επεξήγηση τυχών συμβόλων που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του αλγορίθμου. 
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