
Υλοποίηση

• Είδαμε τι κάνει η OpenGL, αλλά όχι πως
το κάνει.

• Θα εξετάσουμε αλγορίθμους που
χρησιμοποιούνται από τα πακέτα γραφικών
για να υλοποιήσουν τις επεξεργασίες που
πρέπει να κάνουν.



Υλοποίηση

• Πως γίνονται οι διάφορες εργασίες
(ζωγράφισμα γραμμών στην οθόνη, 
γέμισμα των πολυγώνων) που πρέπει να
εκτελέσει η OpenGL? 

• Ποιες διεργασίες είναι χρονοβόρες, ώστε να
σχεδιάσω το πρόγραμμά μου με τρόπο που
να τις αποφύγω?



Υλοποίηση

• Η ίδια επεξεργασία μπορεί να γίνει με
πολλούς διαφορετικούς αλγόριθμους

• Ασχολούμενοι με τους αλγορίθμους
υλοποίησης πρέπει να μελετήσουμε θέματα
όπως:
– Επίδοση αλγορίθμου
– Υλοποιήσεις σε υλικό ή λογισμικό.
– Απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής. 



Θεμελιώδεις στρατηγικές
υλοποίησης

• Η διαδικασία γραφικών σαν ένα μαύρο
κουτί.
– Είσοδος: ιδιότητες, γεωμετρικά αντικείμενα, 
μετασχηματισμοί που ορίζονται στο
πρόγραμμα

– Έξοδος: χρωματισμένα pixels στον frame 
buffer.



Θεμελιώδεις στρατηγικές
υλοποίησης

• Μέσα στο κουτί πρέπει να γίνει αφαίρεση
κρυμμένων επιφανειών, υλοποίηση των
μετασχηματισμών, σκίαση, διακριτοποίηση
των αντικειμένων,...

• Απαραίτητα πρέπει να γίνουν δύο
ενέργειες: 
– Να επεξεργαστούμε όλα τα γεωμ. αντικείμενα
– Να αποδώσουμε τιμή σε όλα τα pixels.

• Με ποια σειρά?



Αντικειμενοστραφής στρατηγική
• for(each_object) render object;
• Προσέγγιση συμβατή με την αρχιτεκτονική
αλυσίδας
– Οι κορυφές (πολύγωνα) που ορίζονται από το
χρήστη περνούν ανεξάρτητα από την αλυσίδα
και υφίστανται διαδοχικές επεξεργασίες
(μετασχηματίζονται, χρωματίζονται κλπ)



Αντικειμενοστραφής στρατηγική

• Μειονεκτήματα
– Μεγάλη απαίτηση μνήμης (frame/depth buffer) 
που πρέπει να είναι συνεχώς προσπελάσιμη

• Φθηνή μνήμη - όχι πια μειονέκτημα
• Ίδιες επεξεργασίες σε όλα τα γεωμ. 
αντικείμενα, γρήγορη/φθηνή υλοποίηση σε
υλικό



Αντικειμενοστραφής στρατηγική

• Μειονέκτημα με τη σημερινή κατάσταση:
– Λόγω της ανεξάρτητης επεξεργασίας των
αντικειμένων δεν μπορούμε να χειριστούμε
καθολικά φαινόμενα (ανάκλαση φωτός πάνω
σε αντικείμενα, σκιές)

– Εξαίρεση: απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών (καθολικό φαινόμενο) με χρήση
depth buffer.



Εικονοστραφής στρατηγική

• For(each_pixel) assign_a_color(pixel)
– Εναλλακτικά εξετάζω ολόκληρες γραμμές

(scan lines)
• Δουλεύω αντίστροφα εξετάζοντας ποια
αντικείμενα συνεισφέρουν στο χρώμα κάθε
pixel 

• Μικρότερες απαιτήσεις μνήμης οθόνης
αφού δουλεύω ανά pixel (ή ομάδες pixels)

• Εκμετάλλευση της τοπικότητας των
υπολογισμών (συνάφεια αποτελεσμάτων)



Εικονοστραφής στρατηγική

• Χειρισμός καθολικών φαινομένων είναι
δυνατός

• Μειονέκτημα: δεν ξέρω ποια αντικείμενα
συμμετέχουν στο χρωματισμό ενός pixel
– Απαιτείται η κατασκευή αντίστοιχων δομών
– Τα αντικείμενα πιθανά να πρέπει να είναι
διαθέσιμα διαρκώς στη μνήμη

• Θα ασχοληθούμε κυρίως με την
αντικειμενοστραφή στρατηγική



Οι τέσσερις βασικές εργασίες

• Μοντελοποίηση
• Γεωμετρική επεξεργασία
• Ψηφιοποίηση (rasterization)
• Απεικόνιση



Μοντελοποίηση
• Συνήθως είναι ευθύνη του προγραμματιστή
μέσω του προγράμματος του
– Καθορισμός των γεωμετρικών αντικειμένων
– Χρήση πολυγωνικού πλέγματος για την
προσέγγιση επιφανειών. 

• Επιπρόσθετα ο χρήστης μπορεί να κάνει
μόνος του και αποδοτικότερα κι άλλες
επεξεργασίες (π.χ. ψαλιδισμός, αφαίρεση
κρυμμένων επιφανειών) που θα μπορούσε
να αναλάβει το σύστημα



Γεωμετρική επεξεργασία

• Καθορισμός των αντικειμένων που θα
απεικονιστούν στην οθόνη και απόδοση
χρωμάτων σε αυτά.
– Μετασχηματισμοί & κανονικοποίηση
– Ψαλιδισμός
– Απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών
– Σκίαση (απόδοση χρωμάτων)



Γεωμετρική επεξεργασία

• Μετασχηματισμοί & κανονικοποίηση
– Τα σημεία υφίστανται μετασχηματισμούς και
τελικά δημιουργείται ένας κανονικοποιημένος
όγκος παρατήρησης όπου μπορώ να εφαρμόσω
ορθογραφική προβολή

• Ψαλιδισμός
– Αποκοπή των αντικειμένων που βρίσκονται εκτός
του κανονικοποιημένου όγκου παρατήρησης



Γεωμετρική επεξεργασία

• Απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών
– Βασίζεται στις σχετικές θέσεις των
αντικειμένων ως προς την κάμερα

• Σκίαση
– Απόδοση χρωμάτων με βάση θέσεις, κάθετα
διανύσματα κλπ.

• Η γεωμετρική επεξεργασία γίνεται στις
τρεις διαστάσεις, ανά σημείο και με
αναπαραστάσεις κινητής υποδιαστολής



Ψηφιοποίηση

• Μετά την προβολή μπορώ να δουλέψω με
αντικείμενα δύο διαστάσεων

• Πρέπει να περάσω από την περιγραφή ενός
αντικειμένου μέσω των (προβεβλημένων) 
σημείων στην πλήρη περιγραφή του
αντικειμένου σε επίπεδο pixels
– Από τα δύο σημεία που ορίζουν μια ευθεία θα
καθορίσω ποια pixels πρέπει να χρωματίσω για
να απεικονίσω τη γραμμή



Ψηφιοποίηση
• Αντίστοιχα και για τα πολύγωνα

– καθορισμός pixels του εσωτερικού τους και
υπολογισμός χρώματος με βάση του χρώματος
των κορυφών

• Προβλήματα κακής εικόνας όπως η
πριονωτή όψη των αντικειμένων (aliasing)

• Η χωριστή αλυσίδα επεξεργασίας pixels 
(π.χ. για την επεξεργασία των εικόνων
υφής) συγκλίνει με την αλυσίδα
γεωμετρικής επεξεργασίας στο στάδιο της
ψηφιοποίησης.



Απεικόνιση

• Η διαδικασία της απεικόνισης των
περιεχομένων του frame buffer στην οθόνη
δεν απασχολεί συνήθως τον χρήστη

• Αναπαραγωγή επιθυμητών χρωμάτων στην
οθόνη ανάλογα με τις δυνατότητές της.



Συστήματα συντεταγμένων



Συστήματα συντεταγμένων

• Object *modelview=eye
• Eye*projection=clipping 
• Clipping*perspective division=NDC
• NDC*viewport=screen(2D), window(3D)



Αλγόριθμοι ψαλιδισμού
• Ποια αντικείμενα είναι εντός του όγκου / 
παραλληλογράμμου παρατήρησης

• Ο ψαλιδιστής δέχεται / απορρίπτει πλήρως
γεωμετρικά αντικείμενα ή κρατάει μόνο
μέρος των αντικειμένων

• Ο ψαλιδισμός μπορεί να γίνει σε διάφορα
στάδια της γεωμετρικής αλυσίδας
– Από τον χρήστη (μοντελοποίηση)
– Στις 3 διαστάσεις ή μετά την προβολή
– OpenGL: στις 3 διαστάσεις πριν την προβολή
και την ψηφιοποίηση



Ψαλιδισμός ευθύγραμμων
τμημάτων σε 2 διαστάσεις

• Ψαλιδισμός από ορθογωνικό παράθυρο
xmin<x<xmax ymin<y<ymax

• Θεωρούμε ότι τα ευθύγραμμα τμήματα
είναι προβολές σε επίπεδο ευθ.  τμημάτων
στις 3 διαστάσεις

• Οι συντεταγμένες είναι πραγματικοί
αριθμοί



Ψαλιδισμός ευθύγραμμων
τμημάτων σε 2 διαστάσεις

• Απλοϊκή προσέγγιση: υπολογισμός των
σημείων τομής (αν υπάρχουν) του
ευθύγραμμου τμήματος με όλες τις πλευρές
του παραθύρου ψαλιδισμού

• Τομή ευθύγραμμου τμήματος από σημεία
(x1, y1), (x2, y2) με παράθυρο y=ymax, 
y=ymin, x=xmin,  x=xmax



Ψαλιδισμός ευθύγραμμων
τμημάτων σε 2 διαστάσεις

• Ευθεία όπου ανήκει το ευθύγραμμο τμήμα

• Υπολογισμός τομής της ευθείας με την
ευθεία x=xmax

2 1
1 1

2 1

( )y yy y x x
x x
−

= + −
−



Ψαλιδισμός ευθύγραμμων
τμημάτων σε 2 διαστάσεις

• Τομή: σημείο (xmax, yint)
• Σύγκριση του yint με ymin ymax και άλλες
συγκρίσεις για να διαπιστώσω αν έχω
«πραγματική» τομή

• Πολυπλοκότητα για κάθε μία από τις
τέσσερις τομές: 1 διαίρεση, 1 πολ/μός, 
προσθέσεις, συγκρίσεις

• Μορφή ακατάλληλη για κάθετες ευθείες

2 1
int 1 max 1

2 1

( )y yy y x x
x x
−

= + −
−



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Προσπαθεί να αποφύγει τις διαιρέσεις & 
πολλαπλασιασμούς του υπολογισμού τομής
πραγματοποιώντας ελέγχους που μπορούν
να απορρίψουν / αποδεχτούν περιπτώσεις

• Παράδειγμα: αν και οι δύο κορυφές είναι
στο έξω πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά
ημιεπίπεδο (π.χ. x1>xmax , x2>xmax) τότε όλο
το τμήμα εκτός παραθύρου



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Αν δεν μπορεί να απορρίψει/αποδεχτεί
γρήγορα ένα τμήμα τότε το τμήμα
ψαλιδίζεται σε μία ακμή και εφαρμόζω
ξανά τον αλγόριθμο στο τμήμα που μένει

• Επεκτείνονται οι πλευρές του παραθύρου
στο άπειρο

• Σε κάθε περιοχή αντιστοιχεί ένα 4-bit 
αριθμός (outcode)



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Για σημείο (x,y) μιας περιοχής

• Όμοια για b2 b3 από xmax, xmin

max
0

1
0

y y
b

otherwise
>⎧

= ⎨
⎩

min
1

1
0

y y
b

otherwise
<⎧

= ⎨
⎩



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Για κάθε άκρο ενός ευθύγραμμου τμήματος
υπολογίζουμε to outcode, συνολικά οκτώ
αφαιρέσεις

• bit =1: το σημείο στο αντίστοιχο εξωτερικό
ημιεπίπεδο

• Λαμβάνω απόφαση με βάση τα outcodes

1 1 1( , )o outcode x y=

2 2 2( , )o outcode x y=



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Τα άκρα εντός του παραθύρου
ψαλιδισμού, όλο το τμήμα εντός, θα
απεικονιστεί

• (μονάδα στην ίδια θέση)
• Τα άκρα εκτός παραθύρου, και τα δύο στο
ίδιο εξωτερικό ημιεπίπεδο ως προς μια
επεκταμένη πλευρά, απορρίπτεται εντελώς
– Παράδειγμα: τμήμα EF με 0010 & 0010

1 2 0o o= =

1 2 0o ANDo ≠



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• (ή το αντίστροφο) Ένα άκρο
εντός του παραθύρου, το άλλο εκτός, το
τμήμα πρέπει να ψαλιδιστεί. 

• Με βάση το εξωτερικό σημείο (σημείο με
μη μηδενικό outcode) υπολογίζω τομή με
μία επεκταμένη πλευρά, απορρίπτω το
εξωτερικό τμήμα και ξανατρέχω τον
αλγόριθμο με το νέο ευθύγραμμο τμήμα

1 20, 0o o≠ =



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Ένα μη μηδενικό bit του outcode δηλώνει
ότι το τμήμα τέμνει την αντίστοιχη
επεκταμένη πλευρά.

• Με ποια επεκταμένη πλευρά θα υπολογίσω
τομή ? 
– Με την επεκταμένη πλευρά που αντιστοιχεί
στο αριστερότερο μη μηδενικό bit του outcode



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Παράδειγμα τμήμα CD με 0000 & 0010
• Εξωτερικό σημείο: D, τομή D’ με δεξιά
ακμή (τρίτο bit=1)

• Outcode τομής 0000, απορρίπτω το D’D, 
επαναλαμβάνω τον αλγόριθμο με το CD’
(γίνεται αποδεκτό)



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland
• Τα άκρα εκτός
παραθύρου και όχι στο ίδιο εξωτερικό
ημιεπίπεδο μιας επεκταμένης πλευράς

• To τμήμα μπορεί να τέμνει η όχι το παράθυρο. 
Δεν μπορώ να αποφασίσω αν θα απορρίψω ή
θα ψαλιδίσω μόνο με τα outcodes, 

• Με βάση ένα εξωτερικό σημείο υπολογίζω
τομή με μία επεκταμένη πλευρά (επιλογή με
βάση το outcode),  απορρίπτω το εξωτερικό
τμήμα και ξανατρέχω τον αλγόριθμο με το νέο
ευθύγραμμο τμήμα

1 2 1 20, 0, 0o o o ANDo≠ ≠ =



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Παράδειγμα: IJ (0001 & 1000)
– Τομή I’ (0000), κρατώ I’J, τομή J’ (000), 
κρατώ I’J’ , το αποδέχομαι

• Παράδειγμα: GH (0001 & 1000)
– Τομή G’ με τη δεξιά πλευρά (1000), κρατώ G’J 
το απορρίπτω



Ψαλιδισμός Cohen-Sutherland

• Υπολογίζω συντεταγμένες τομών μόνο όταν
χρειαστεί

• Δουλεύει καλά όταν έχω πολλά
ευθύγραμμα τμήματα εντός παραθύρου ή
εκτός παραθύρου.

• Ο υπολογισμός των τομών γίνεται όπως
περιγράφτηκε προηγουμένως



Ψαλιδισμός Liang-Barsky

• Χρησιμοποιεί την παραμετρική εξίσωση
της ευθείας που περνάει από (x1, y1), (x2, 
y2)

• Κάθετες & οριζόντιες ευθείες δεν
χρειάζονται ειδικό χειρισμό

• Για 0<α<1 κινούμαι από το ένα σημείο στο
άλλο, εντός του ευθύγραμμου τμήματος.

1 2

1 2

( ) (1 )
( ) (1 )

x a a x ax
y a a y ay

= − +
= − +



Ψαλιδισμός Liang-Barsky

• Η ευθεία τέμνει τις επεκταμένες πλευρές
του παραθύρου σε 4 σημεία, (4 τιμές του α). 

• α1: τομή με το y=ymin

• α2: τομή με το x=xmin

• α3: τομή με το y=ymax

• α4: τομή με το x=xmax

• Διατάσσω τα α1 , α2 ,.. και παίρνω
αποφάσεις, ανάλογα και με το αν οι τιμές
είναι μεταξύ των 0 και 1. 



Ψαλιδισμός Liang-Barsky



Ψαλιδισμός Liang-Barsky

• Παράδειγμα: 
• Οι τομές βρίσκονται εντός του ευθ. 
τμήματος και οι α2, α3 καθορίζουν τις τομές
με τις πλευρές του παραθύρου.

• Παράδειγμα: 
• Οι τομές βρίσκονται εντός του ευθ. 
τμήματος αλλά δεν είναι τομές με πλευρά
παραθύρου

1 2 3 40 1a a a a< < < < <

1 3 2 40 1a a a a< < < < <



Ψαλιδισμός Liang-Barsky

• Πολλές περιπτώσεις μπορούν να
απορριφθούν χωρίς να υπολογιστούν τα α
για όλες τις τομές

• Ο υπολογισμός των α είναι γρηγορότερος
από τον πλήρη υπολογισμό των τομών (x,y)

• Τιμή του α για τομή με το y=ymax (μια
διαίρεση) max 1

3
2 1

y ya
y y

−
=

−



Ψαλιδισμός Liang-Barsky

• Μεγαλύτερη επιτάχυνση

• Οι δοκιμασίες που απαιτούνται μπορούν να
εκφραστούν ως προς τα Δy, Δymax χωρίς να
απαιτούνται διαιρέσεις

• Υπολογίζω τα (x,y) των τομών μόνο όταν
χρειάζονται
– Ένα τμήμα πρέπει να ψαλιδιστεί.

2 1 max 1 max( )a y y a y y y y− = Δ = − = Δ



Ψαλιδισμός πολυγώνων

• Ψαλιδισμός πολυγώνου ως προς
ορθογωνικό παράθυρο ή άλλο πολύγωνο

• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους
αλγορίθμους για τον ψαλιδισμό τμημάτων
για να ψαλιδίσουμε ένα πολύγωνο
– Εφαρμογή στις ακμές του μαζί με
επιπρόσθετους κανόνες (το πολύγωνό έχει και
εσωτερικό, ίσως χρειαστεί να εισάγουμε νέες
ακμές).



Ψαλιδισμός πολυγώνων
• Μη κυρτά πολύγωνα ψαλιδιζόμενα μπορεί
να δημιουργήσουν περισσότερα του ενός
πολύγωνα
– Όχι επιθυμητό
– Πιθανή αντιμετώπιση ως ένα πολύγωνο με
επικαλυπτόμενες πλευρές επίσης προβληματική

• Το πρόβλημα δεν εμφανίζεται σε κυρτά
πολύγωνα
– Απαγόρευση χρήσης μη κυρτών ή κατάτμηση
σε κυρτά.



Ψαλιδισμός πολυγώνων



Ψαλιδισμός Sutherland-
Hodgman

• Υλοποίηση ως τέσσερις ψαλιδιστές σε
σειρά

• Κάθε ψαλιδιστής ψαλιδίζει το πολύγωνο ως
προς μία επεκταμένη ακμή μόνο (πάνω, 
κάτω, αριστερά δεξιά) και στέλνει το
ψαλιδισμένο πολύγωνο στον επόμενο.

• Η είσοδος κάθε ψαλιδιστή είναι μια σειρά
κορυφές και η έξοδος μια νέα σειρά
κορυφές



Ψαλιδισμός Sutherland-
Hodgman

• Διατρέχουμε τη λίστα των κορυφών με
κάποια φορά και τις εξετάζουμε σε ζεύγη
που ορίζουν μία ακμή. 
– 1η -2η, 2η-3η, 3η-4η,...

• Εκμετάλλευση της δομής αλυσίδας για
επιτάχυνση.



Ψαλιδισμός Sutherland-
Hodgman

• 1η κορυφή εκτός, 2η εντός
– Σώζω την τομή με την ακμή ψαλιδισμού και

την εσωτερική κορυφή
• 1η κορυφή εντός, 2η εκτός

– Σώζω την τομή με την ακμή ψαλιδισμού
• Και ο δύο κορυφές εντός

– Σώζω τη 2η κορυφή
• Και ο δύο κορυφές εκτός

– Δεν σώζω καμία κορυφή



Περικλείοντα κουτιά
(Axis Aligned Bounding boxes)

• Το μικρότερο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
(παραλληλεπίπεδο στις 3 διαστάσεις) που
περικλείει το πολύγωνο και οι πλευρές του
είναι παράλληλες στους άξονες
– Μέγιστα/ ελάχιστα x, y (z)

• Άλλος όρος: έκταση (extent)
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γρήγορο
έλεγχο ψαλιδίσματος πολυγώνων.

• Χρήση για έλεγχο σύγκρουσης σε animation



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις

• Ψαλιδίζουμε ως προς έναν όγκο
ψαλιδισμού

• Βασική διαφορά: υπολογισμός τομής
ευθείας-επιπέδου, ή επιπέδου-επιπέδου

• Απλή περίπτωση: ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο

• xmin<x<xmax ymin<y<ymax zmin<z<zmax



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις

• Επέκταση αλγορίθμου Cohen-Sutherland:
outcode 6-bit
– Τα επιπλέον bit για ένδειξη μπροστά/πίσω από
το παραλληλεπίπεδο



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις

• Επέκταση αλγορίθμου Sutherland-
Hodgeman: 2 επιπλέον ψαλιδιστές για
ψαλίδισμα από μπροστά/πίσω επίπεδο

• Επέκταση αλγορίθμου Liang-Barsky: 

– Υπολογισμός του α για έξι τομές
1 2( ) (1 )z a a z az= − +



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις

• Παραμετρικές εξισώσεις επιπέδου, ευθείας

1 2

0

( ) (1 )
( ( ) ) 0
a a a

a
= − +

⋅ − =
p p p
n p p

0 1

2 1

( )
( )

a ⋅ −
=

⋅ −
n p p
n p p



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις

• Γενικά, απαιτούνται 6 πολλαπλασιασμοί
και μία διαίρεση

• Για ψαλιδισμό ως προς ορθογώνιο
παραλληλεπίπεδο τα κάθετα διανύσματα
είναι της μορφής (0 0 1), (0 0 -1) κλπ
– Απαιτείται μόνο μία διαίρεση

• Ευκολότερος ψαλιδισμός όταν χρησιμοποιώ
κανονικοποίηση προβολών



Ψαλιδισμός στις 3 διαστάσεις



Απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών

• Θα ασχοληθούμε με επίπεδα πολύγωνα
• Αντικειμενοστραφής προσέγγιση

– Θεωρώ τα αντικείμενα - πολύγωνα σε ζεύγη
– Τέσσερις περιπτώσεις

• Το Α κρύβει πλήρως το Β: δείχνω το Α
• Το Β κρύβει πλήρως το Α : δείχνω το Β
• Τα Α, Β είναι πλήρως ορατά : δείχνω τα Α,Β
• Τα Α,Β κρύβουν μερικώς το ένα το άλλο

– Υπολογίζω και δείχνω τα ορατά μέρη των Α,Β



Απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών



Απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών

• Διαλέγω ένα πολύγωνο και ελέγχω
περιπτώσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα k-1

• Στο τέλος έχω το τμήμα του πολυγώνου που
είναι ορατό

• Επαναλαμβάνω τη διαδικασία για ένα από
τα k-1 με τα υπόλοιπα k-2

• Πολυπλοκότητα Ο(k2)
• Ανεκτή επίδοση για μικρό k



Απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών

• Η σύγκριση ανά ζεύγη που ακολουθήσαμε
στην αντικειμενοστραφή προσέγγιση δεν
είναι η καλύτερη

• Η τεχνική αυτή προσομοιάζει την
ταξινόμηση δειγμάτων

• Η μέθοδος που περιγράψαμε προσομοιάζει
την bubble-sort.

• Υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι με
πολυπλοκότητα Ο(klog k)



Απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών

• Εικονοστραφής προσέγγιση
• Για κάθε pixel δημιουργώ την αντίστοιχη
ακτίνα, υπολογίζω τις τομές με τα επίπεδα
των k πολυγώνων, υπολογίζω αν είναι
πραγματικές τομές με τα πολύγωνα.

• Βρίσκω την πλησιέστερη τομή και αποδίδω
στο pixel το χρώμα του σημείου αυτού.

• Συνολικά nmk διαδικασίες υπολογισμού
O(k)



Απομάκρυνση κρυμμένων
επιφανειών



O αλγόριθμος z-buffer

• Δουλεύει στο επίπεδο της εικόνας αλλά
παράλληλα επεξεργάζεται και κάθε
πολύγωνο χωριστά.

• O z-buffer αρχικοποιείται σε μια πολύ
μεγάλη τιμή, ο frame buffer στο χρώμα του
background



O αλγόριθμος z-buffer



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)

• Αντικειμενοστραφής προσέγγιση στην
απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών

• Παραλλαγή του απλούστερου «αλγορίθμου
του ζωγράφου»

• Αν είχαμε τα πολύγωνα διατεταγμένα ως
προς το βάθος τότε ζωγραφίζοντας τα
απομακρυσμένα και μετά τα κοντινά (back 
to front) τα μπροστινά θα επιζωγράφιζαν τα
πίσω



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)

• Υπολογίζω την έκταση των πολυγώνων της
σκηνής

• Διατάσσω τα πολύγωνα ως προς το μέγιστο
βάθος τους

• Αν οι εκτάσεις τους ως προς το z (βάθος) 
δεν έχουν επικαλύψεις τότε ζωγραφίζοντας
από τα μακρινότερα προς τα κοντινότερα
πετυχαίνω απομάκρυνση κρυμμένων μερών



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)

• Αν οι εκτάσεις ως προς το z δύο πολυγώνων
επικαλύπτονται είναι πιθανόν να μπορώ να
βρω τη σειρά ζωγραφίσματος που θα δώσει
απομάκρυνση κρυμμένων επιφανειών

• Ο αλγόριθμός εκτελεί μια σειρά από ελέγχους
αυξανόμενης δυσκολίας υλοποίησης για να
καθορίσει τη σειρά με την οποία σχεδιάζω τα
«αμφιλεγόμενα» πολύγωνα

• Αν αποτύχει ένας έλεγχος (δεν μπορώ να
καθορίσω τη σειρά) προχωρώ στον επόμενο



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)

• Διάταξη των πολυγώνων ως προς το
μέγιστο βάθος

• Ξεκαθάρισμα των αβεβαιοτήτων που
προκύπτουν από την επικάλυψη στην
έκταση ως προς το z

• Ζωγράφισμα των πολυγώνων από πίσω
προς τα μπροστά και με τα αποτελέσματα
που έδωσε το «ξεκαθάρισμα» των
αβεβαιοτήτων.



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)

• Επίλυση αβεβαιοτήτων λόγω επικάλυψης
στην έκταση ως προς το z
– Αν δύο πολύγωνα δεν επικαλύπτονται στην
έκταση ως προς το x είτε στην έκταση ως προς
το y, το ένα δεν κρύβει το άλλο και τα
ζωγραφίζω με όποια σειρά θέλω.

– Αν όλες οι κορυφές ενός πολυγώνου
βρίσκονται στην πίσω πλευρά (ως προς την
κάμερα) του επιπέδου που ορίζεται από το
άλλο πολύγωνο τότε ζωγραφίζω πρώτα αυτό.



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)

• Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορώ να
καθορίσω τη σωστή σειρά (όλοι οι έλεγχοι
αποτυγχάνουν)
– Αν τρία ή περισσότερα πολύγωνα
επικαλύπτονται κυκλικά, διαιρώ ένα από τα
πολύγωνα σε δύο και δοκιμάζω να βρω μια
σειρά με τα νέα πολύγωνα. 

– Αν τα δύο πολύγωνα τέμνονται υπολογίζω την
τομή και διαιρώ σε νέα πολύγωνα



Ο αλγόριθμος ταξινόμησης κατά
βάθος (depth sort)



Ψηφιοποίηση γραμμών
scan conversion/rasterization

• Έχω κάνει την προβολή σε δύο διαστάσεις, 
έχω τις άκρες του ευθύγραμμου τμήματος
σε συντεταγμένες οθόνης (screen 
coordinates) οι οποίες είναι float.

• Οι διαστάσεις του 2-D χώρου είναι ίδιες με
αυτές του frame buffer ή του viewport

• Πρέπει να βρω ποια pixels θα «γράψω» για
να ζωγραφίσω το ευθύγραμμο τμήμα. 
– Write_pixel(int ix, int iy, int value)



Ψηφιοποίηση γραμμών

• Ο frame buffer διάστασης nxm με το (0,0) 
κάτω αριστερά

• Το κέντρο του pixel (i, j) αντιστοιχεί σε
φυσική θέση (i, j) 

• Διάσταση pixel: 1
• Υποθέτω ότι τα άκρα του τμήματος (xb, yb), 

(xe, ye), έχουν ψηφιοποιηθεί (είναι σε
ακέραιες τιμές, το τμήμα αρχίζει-τελειώνει
σε γνωστά pixels)



Αλγόριθμος DDA

• Digital Differential Analyzer
• Εξίσωση ευθείας

• xe>xb

• Δy, Δx ακέραιοι, m,h ρητοί (float)

e b

e b

e e

y mx h
y y ym
x x x

h y mx

= +
− Δ

= =
− Δ

= −



Αλγόριθμος DDA

• Θεωρώ ότι η κλίση της ευθείας είναι
ή

• Καθώς κινούμαι από το xb στο xe
αυξάνοντας το x κατά ένα (περνάω στην
επόμενη προς τα δεξιά στήλη) το y αυξάνει
κατά m<=1 (ρητός)

• Πρέπει να ορίσω το καταλληλότερο
ακέραιο y,  να βρω την θέση του επόμενου
pixel ως προς y.

0 1m≤ ≤
0 45θ≤ ≤



Αλγόριθμος DDA

• Κάνω στρογγυλοποίηση
y=yb

For(ix=xb; ix<=xe; ix++)
{y+=m;
write_pixel(ix, round(y), color);}
• Η κλίση μικρότερη του 1 διότι για
μεγαλύτερες κλίσεις τα παραγόμενα pixels 
δεν είναι γειτονικά.



Αλγόριθμος DDA

• Αν η κλίση είναι μεγαλύτερη της μονάδας
χρησιμοποιώ τον ίδιο αλγόριθμο με
μοναδιαία βήματα στον y (περνάω στην
επόμενη προς τα πάνω γραμμή) και
υπολογίζοντας το καλύτερο ακέραιο x

• Ανάλογος χειρισμός για αρνητικές κλίσεις.
• 1 float πρόσθεση και ένα round() για κάθε
νέο pixel



Αλγόριθμος Bresenham

• Χρησιμοποιεί μόνο ακέραια αριθμητική!
• Θεωρώ πάλι την περίπτωση
• Όντας στο βήμα k σε ένα pixel (xk, yk) το
επόμενο pixel (xk+1, yk+1) που θα «γράψω»
όταν μετακινηθώ στην επόμενη στήλη xk+1 
λόγω της μικρής κλίσης είναι είτε το (xk+1, 
yk) (δεξιό) είτε το (xk+1, yk+1) (πάνω δεξιά)

• xk+1= xk+1, yk+1= yk ή yk+1

0 1m≤ ≤



Αλγόριθμος Bresenham

• Tο ποιο από τα δύο επιλέγω εξαρτάται από
την απόσταση ως προς y της «πραγματικής»
ευθείας από τα δύο κέντρα των υποψήφιων
pixels

• «Πραγματική» συντεταγμένη y

• Απόσταση α ως προς y από το κέντρο του
(xk+1, yk+1) (πάνω δεξιά)
α= yk+1 -y

1 ( 1)ky mx h m x hκ += + = + +



Αλγόριθμος Bresenham

• Απόσταση b ως προς y από το κέντρο του
(xk+1, yk) (δεξιά)
b=y- yk

• Αν dk=α-b>0 (α>b) «γράφω» το δεξιά, 
αλλιώς γράφω το πάνω δεξιά.
dk=α-b=2 yk+1-2mxk-2m-2h

• m, h float άρα ο υπολογισμός του dk απαιτεί
float αριθμητική



Αλγόριθμος Bresenham
• Αντί του dk μπορώ για να πάρω απόφαση
να χρησιμοποιήσω τη μεταβλητή pk= Δxdk

• Μας ενδιαφέρει μόνο το πρόσημο και αφού
Δx=xe-xb>0 τα dk , pk ομόσημα
pk= Δxdk= 2 ykΔx- 2 xkΔy+Δx-2Δy-2hΔx

• Χρησιμοποίησα τις σχέσεις

e e

ym
x

h y mx

Δ
=
Δ

= −



Αλγόριθμος Bresenham

• Το 2 ykΔx- 2 xkΔy αποτελείται από
ακέραιους όρους

• Το Δx-2Δy-2hΔx είναι σταθερά για τη
συγκεκριμένη ευθεία
– Δεν εξαρτάται από το βήμα, αρκεί να
υπολογιστεί μία φορά



Αλγόριθμος Bresenham

• Η τιμή του pk+1 (μεταβλητή απόφασης όταν
είμαι στη θέση xk+1 ) μπορεί να υπολογιστεί
από την προηγούμενη τιμή της pk

pk= 2 ykΔx- 2 xkΔy+c
pk+1= 2 yk+1Δx- 2 xk+1Δy+c
pk+1- pk=2Δx(yk+1-yk)- 2Δy(xk+1-xk)=
2Δx(yk+1-yk)- 2Δy
pk+1= pk- 2Δy+2Δx(yk+1-yk)



Αλγόριθμος Bresenham

pk+1= pk- 2Δy+2Δx(yk+1-yk)
• Το (yk+1-yk) παίρνει τις τιμές:

– 0 αν στο βήμα k πήγα δεξιά (yk+1=yk ), δηλαδή
pk>0

– 1 αν στο βήμα k πήγα δεξιά και πάνω (yk+1=yk +1)
δηλαδή pk<0

• pk+1= pk- 2Δy   αν pk>0
• pk+1= pk- 2Δy +2Δx  αν pk<0



Αλγόριθμος Bresenham

• Βρίσκομαι στο pixel (xk, yk) 
• αν pk>0 το επόμενο pixel είναι το (xk+1, 

yk) και η τιμή της μεταβλητής απόφασης
στο νέο pixel είναι pk+1= pk- 2Δy  

• αν pk<0 το επόμενο pixel είναι το (xk+1, 
yk+1) και η τιμή της μεταβλητής απόφασης
στο νέο pixel είναι pk+1= pk- 2Δy +2Δx



Ψηφιοποίηση πολυγώνων

• Καθορισμός των pixels που θα ζωγραφιστούν
με το χρώμα του πολυγώνου (γέμισμα)

• Γέμισμα: έλεγχος εάν ένα σημείο είναι
εσωτερικό.



Έλεγχος εσωτερικού σημείου

• Αλγόριθμός άρτιων περιττών
– Αν ο αριθμός τομών του πολυγώνου με ευθεία
από ένα σημείο προς ένα σημείο στο άπειρο (έξω
από την έκταση του πολυγώνου) περιττός, το
σημείο εντός του πολυγώνου.

– Μόνο για απλά πολύγωνα
– Η ευθεία δεν πρέπει να τέμνει κορυφές!



Έλεγχος εσωτερικού σημείου
• Αλγόριθμός περιέλιξης
• Μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη απλά
πολύγωνα.
– Φέρνω ευθεία από το υπό εξέταση σημείο προς
ένα σημείο εκτός της έκτασης του πολυγώνου, 
μη παράλληλη με τις πλευρές του πολυγώνου.

– Ορίζω μια φορά διάσχισης του πολυγώνου
– Ορίζω το κάθετο διάνυσμα στην ευθεία

(οποιοδήποτε από τα δύο πιθανά)



Έλεγχος εσωτερικού σημείου
– Ο αριθμός περιέλιξης είναι αρχικά μηδέν και
αυξάνεται (μειώνεται) κατά 1 για κάθε τομή με
ακμή του πολυγώνου που το εσωτερικό
γινόμενο κάθετου διανύσματος και
διανύσματος της ακμής (όπως ορίζεται από τη
φορά) είναι θετικός (αρνητικός)

– Αν ο αριθμός περιέλιξης μη μηδενικός, το
σημείο εντός του πολυγώνου. 



Ψηφιοποίηση πολυγώνων

• Αλγόριθμος γραμμής σάρωσης (scan-line)
• Βασίζεται στον αλγ. άρτιων περιττών

– Εξετάζω κάθε γραμμή σάρωσης.
– Ξεκινάω από εξωτερικό σημείο με αριθμό
τομών άρτιο (μηδέν). 

– Σε κάθε τομή με ακμή αυξάνω τον αριθμό και
«ζωγραφίζω» τα pixels με περιττό αριθμό.

– Ισοδύναμα υπολογίζω τομές γραμμής σάρωσης
με τις ακμές, διατάσσω ως προς το x και
«ζωγραφίζω» τα κατάλληλα spans.





Ψηφιοποίηση πολυγώνων

• Αλγόριθμος γραμμής σάρωσης - ειδικές
περιπτώσεις
– Αν η γραμμή τέμνει κορυφή του πολυγώνου

(δύο ακμές) δημιουργείται πρόβλημα όταν οι
δύο ακμές βρίσκονται εκατέρωθεν της
γραμμής.

• Πρέπει να μετρήσω την τομή με την κορυφή σαν
μία.

• Αν διασχίζοντας τις ακμές το y στις τρεις κορυφές
δύο ακμών μονότονη ποσότητα, οι δύο ακμές
εκατέρωθεν της τομής/κορυφής



Ψηφιοποίηση πολυγώνων
• Αλγόριθμος flood-fill (αναδρομικός)

– Έχω ψηφιοποιήσει τις ακμές. Ξεκινάω από
εσωτερικό σημείο (x,y) του πολυγώνου

flood_fill(int x, int y){
if(read_pixel(x,y)==white)
{write_pixel(x,y,black);
flood_fill(x-1,y);
flood_fill(x+1,y);
flood_fill(x,y-1);
flood_fill(x-1,y+1);}
}



Επικάλυψη (aliasing)

• Τα ψηφιοποιημένα ευθύγραμμα τμήματα
και οι ακμές πολυγώνων εμφανίζονται
πριονωτές.

• Το φαινόμενο (Επικάλυψη- Aliasing) 
οφείλεται στη μετάβαση από τη συνεχή
αναπαράσταση των γεωμετρικών
αντικειμένων σε μια διακριτή προσέγγιση.



Επικάλυψη (aliasing)

• Τα σφάλματα επικάλυψης οφείλονται σε
τρεις παράγοντες:
– Ο αριθμός των pixels του frame buffer είναι
πεπερασμένος, μπορούμε να δημιουργήσουμε
συγκεκριμένους σχηματισμούς pixels για να
προσεγγίσουμε μια γραμμή

• Πολλά «συνεχή» ευθύγραμμα τμήματα
«επικαλύπτονται» στον ίδιο σχηματισμό



Επικάλυψη (aliasing)

• Οι θέσεις των pixels είναι σταθερά
προσδιορισμένες, σε ένα ομοιόμορφο
πλέγμα

• Τα pixels έχουν συγκεκριμένο μέγεθος και
σχήμα.



Αντιεπικάλυψη (antialiasing)

• Οι γραμμές στη γεωμετρία δεν έχουν πάχος
• Στην πράξη, οι γραμμές πρέπει να έχουν
πάχος. 

• Οι αλγόριθμοι ψηφιοποίησης γραμμών
επιλέγουν να ζωγραφίσουν ένα pixel (το
κοντινότερο στην «πραγματική» γραμμή).

• Αν έχω περισσότερα του ενός χρώματα
μπορώ να βελτιώσω την όψη των γραμμών



Αντιεπικάλυψη (antialiasing)

• Αποδίδω σε κάθε pixel που τέμνεται από
την «πραγματική» γραμμή χρώμα (τόνο του
γκρι) αντίστοιχο με το ποσοστό της
επικάλυψής τους
– Αντιεπικάλυψη με μέσο όρο επιφανείας.



Αντιεπικάλυψη (antialiasing)

• Επικάλυψη στο χρόνο
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