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هندسه محاسباتي چيست؟

مراحل حل مساله در هندسه محاسباتي•

تبديل مساله واقعي به يك مدل هندسي–

با ابزارهاي هندسي  ) هندسي(حل مساله –

ساختن الگوريتم هاي مناسب براي حل مساله–
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درباره كالس



غالف محدب: يك مثال

مساله تعيين غالف محدب به عنوان يكي از اولين مسايلي است كه در  •
ما براي نشان دادن روش طراحي مساله و . هندسه محاسباتي مطرح شد

.كنيم حل آن در هندسه محاسباتي از اين مساله استفاده مي

ناميم هرگاه هر خط كه   يك زيرمجموعه از صفحه را محدب مي: تعريف•
دو نقطه داخلي آن را به هم وصل كند به طور كامل در داخل چندضلعي  

.  قرار گيرد
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از نقاط، كوچكترين مجموعه محدبي است   Pغالف محدب مجموعه : تعريف
به عبارت ديگر غالف محدب اشتراك همه . باشد Pكه شامل همه نقاط 

.باشند Pهاي  هاي محدبي است كه شامل همه نقطه مجموعه

غالف محدب
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غالف محدب

نقطه در صفحه داده   nدر اين مساله يك مجموعه متناهي از •
.شده است و هدف آن است كه غالف محدب آنها تعيين شود
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غالف محدب

يك راه ساده براي به دست آوردن تصوري از غالف محدب آن است كه در 
محل هر نقطه يك سوزن به طور عمود بر صفحه قرار دهيم و سپس يك  

كش الستيكي را طوري با دست در نزديكي صفحه نگه داريم كه همه 
.  كنيم سپس كش الستيكي را رها مي. ها در داخل آن قرار گيرد سوزن

.   دهد شكل نهايي كش، غالف محدب را نشان مي
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غالف محدب

توان تعريف معادلي براي غالف محدب به  با استفاده از اين روش مي•
:دست آورد

، چندضلعي محدب يكتايي است Pهاي غالف محدب مجموعه نقطه•
.باشد Pهاي  باشند و شامل همه نقطه Pهاي آن عضو  كه راس
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چگونه مي توان غالف محدب را به محاسبه كرد؟

يعني چه؟ محاسبه غالف محدب•

همان طور كه قبال هم ديديم غالف محدب يك چندضلعي محدب  •
يك راه ساده براي نمايش چندضلعي، استفاده از ليستي از . است
پس مساله ما به صورت زير . هاي آن به ترتيب ساعتگرد است راس

:شود تبديل مي

اي از  ها در صفحه، دنباله از نقطه P={p1,…pn}براي يك مجموعه 
.   را نشان دهد Pها به دست آوريد كه غالف محدب  نقطه
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مثال

هاي                        در صفحه مجموعه نقطه: ورودي•

دنباله                             از راس هاي غالف محدب به : خروجي•

. ترتيب ساعتگرد
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محاسبه غالف محدب 

توان از تعريف قبل استفاده   براي به دست آوردن غالف محدب نمي•

 Pهاي هاي محدبي كه شامل همه نقطه كرد چون تعداد مجموعه
. باشند نامتناهي است

از تعريف دوم استفاده   Pبراي به دست آوردن غالف محدب •
يك چندضلعي CH(P)در اين تعريف، غالف محدب . كنيم مي

 Pهاي  هستند و شامل همه نقطه Pهاي آن عضو  است كه راس
باشند،  CH(P)دو نقطه متوالي از  qو  pدر اين تعريف اگر . است

. قرار دارند pqدر طرف راست خط جهتدار  Pهاي  همه راس

توان الگوريتمي براي تعيين غالف محدب طراحي  به اين صورت مي•

.كرد

14 مريم طهماسبي: استاد)       معرفي(هندسه محاسباتي 



محاسبه غالف محدب 
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الگوريتم محاسبه غالف محدب 
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توضيحات الگوريتم 

ها در يك طرف  الگوريتم بايد بررسي شود كه همه نقطه 5در خط•
توان از خصوصيات هندسي خط و نقطه   براي اين كار مي. خط باشند

بنابراين . توان در زمان ثابت انجام داد اين بررسي را مي. استفاده كرد
.تاثيري ندارد) پيچيدگي الگوريتم(در بررسي زمان اجراي الگوريتم 

تابعي بنويسيد كه سه نقطه را به عنوان ورودي بگيرد و بررسي كند آيا :  تمرين
نقطه سوم در سمت راست خط جهتداري كه نقطه اول را به نقطه دوم متصل 

.كند قرار دارد يا نه مي
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توضيحات الگوريتم 

هاي جهتدار غالف   از ضلع Eدر خط آخر الگوريتم بايد مجموعه •
براي اين كار . ها تبديل كرد از راس Lمحدب را به دنباله ساعتگرد 

:شود از روش زير استفاده مي

هاي ابتدا و انتهاي آن را  داريم و نقطه برمي Eابتدا يك عضو     از  –
براي تعيين راس . گيريم درنظر مي Lبه عنوان اولين و دومين راس 

كنيم كه نقطه ابتداي آن راس   بعد، ضلع      را طوري تعيين مي

كنيم و راس انتهاي آن را   حذف مي Eاين ضلع را از . انتهاي     باشد
  Eاين كار را تا زماني كه تنها يك ضلع در . اضافه مي كنيم Lبه 

نشان دهنده دنباله   Lدر اين مرحله . دهيم باقي بماند ادامه مي
.است Eهاي  ساعتگرد راس
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هايي براي  روش. انجام دادO(n2)توان در زمان اين عمليات را مي•
.وجود دارد O(n log n)بهبود اين زمان به 
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پيچيدگي زماني الگوريتم

ها را در نظر  زوج مرتب از نقطه n(n-1)توجه كنيد كه ما همه •
نقطه ديگر در   n-2گيريم و براي هر زوج بررسي مي كنيم كه  مي

پس براي تعيين ضلع هاي غالف محدب  . طرف راست آن باشند

O(n3) براي ساختن مجموعه . زمان الزم استL  در انتهاي
پس. الزم است O(n2)الگوريتم هم زمان 

  O(n3)در زمان  SLOWCONVEXHULLالگوريتم : قضيه
.آورد نقطه را به دست مي nغالف محدب يك مجموعه از 
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حالتهاي خاص

.  ها ممكن است سه نقطه دقيقا روي يك خط باشد در برخي حالت•
الگوريتم را به شرط  5براي بررسي اين حالتها الزم است شرط خط 

:تر زير تغيير داد پيچيده

.ها رو يا درطرف راست خط باشند بررسي كنيد همه نقطه–

حالت خاص ديگري هم ممكن است در محاسبات با اعداد شناور به •
توانيد در   جاي اعداد حقيقي اتفاق بيفتد كه جزييات آن را مي

براي اجتناب از وقوع اين حالت ما فرض . از كتاب ببينيد 5صفحه 

.كنيم تمام محاسبات با اعداد حقيقي انجام شود مي
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يك الگوريتم سريع تر

الگوريتم نسبتا كندي  SLOWCONVEXHULLالگوريتم •
در  . است و در حالتهاي خاص ممكن است با مشكل روبه رو شود

.كنيم ادامه الگوريتم ديگري براي تعيين غالف محدب ارائه مي

ها را  در اين الگوريتم نقطه. اين الگوريتم يك الگوريتم افزايشي است•
.  كنيم يكي يكي اضافه و غالف محدب را به روز مي

.  اند ها به ترتيب الفبايي مرتب شده كنيم  نقطه در اين روند فرض مي•

شوند و اگر  مرتب مي xها ابتدا براساس مولفه  در اين ترتيب نقطه
  yاي كه مختص  يكسان باشند نقطه xدو نقطه داراي مختص 

.  شود كوچكتر دارد قبل از ديگري ظاهر مي
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يك الگوريتم سريع تر

براي تعيين غالف محدب ابتدا قسمت بااليي غالف محدب، يعني قسمتي از  •

به سمت  p1غالف محدب كه در جهت ساعتگرد از سمت چپ ترين نقطه 
سپس با استفاده از همين . كنيم رسد را تعيين مي مي pnراست ترين نقطه 

روش قسمت پايين غالف محدب يعني قسمتي از غالف محدب كه در جهت 

رسد  مي p1به سمت راست ترين نقطه  pnساعتگرد از سمت چپ ترين نقطه 
.كنيم را محاسبه مي

و Lupperقسمت بااليي غالف محدب را با •

.  دهيم نشان مي Llowerقسمت پايين آن را با 
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Lupper

Llower

ايده كلي الگوريتم 

قسمت اصلي الگوريتم به روز كردن قسمت بااليي غالف محدب بعد •

ايده اصلي در اين بخش آن است كه  . است piاز اضافه كردن نقطه 
اگر روي مرز يك چندضلعي محدب به طور ساعتگرد حركت كنيم،  

. چرخيم در هر راس به سمت راست مي

براي ساختن قسمت پاييني غالف محدب•

.شود  هم به روش مشابه عمل مي 
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ايده كلي الگوريتم 

 Lupperابتدا آن را به  piدر اين الگوريتم براي اضافه كردن هر راس •
 Lupperكنيم كه سه نقطه انتهايي  كنيم و بعد بررسي مي اضافه مي

اگر چنين باشد كه دنباله ساخته شده . يك گردش به راست بسازند
.  توانيم راس بعدي را اضافه كنيم قسمتي از غالف محدب است و مي

سپس . كنيم در غير اين صورت، راس مياني اين سه را حذف مي

.كنيم را بررسي مي Lupperدوباره سه نقطه انتهايي 
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ايده كلي الگوريتم
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Lupper= . . . , t, q, r, s

Lupper= . . . , t, q, r, s, pi

Lupper= . . . , t, q, r, pi

Lupper= . . . , t, q, pi

Lupper= . . . , t, pi



الگوريتم سريع
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حالت هاي خاص

اگر  . اي همخط نباشند ما در الگوريتم فرض كرديم هيچ سه نقطه•
براي . شود چنين باشد نقطه مياني نبايد در غالف محدب ظاهر 

هاي همخط مانند نقاطي كه   ايجاد اين وضعيت در الگوريتم با نقطه

.  شود گردش به چپ را توليد مي كنند برخورد مي
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درستي الگوريتم

نقطه در   nغالف محدب  CONVEXHULLالگوريتم : قضيه•
.  آورد به دست مي O(nlogn)صفحه را در زمان 

دهيم   براي بررسي درستي الگوريتم با روش نشان مي: ايده اثبات–

و باالي  Lupperها زير  در هر مرحله از الگوريتم همه نقطه
Llower ما حكم را درباره . گيرند قرار ميLupper  كنيم ثابت مي  .

برقرار باشد و  {p1,…pi-1}هاي  فرض كنيد حكم براي نقطه
. ايم را اضافه كرده piنقطه 
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قرار گيرد، بنا بر  Lupperها باالي   از مجموعه نقطه qاگر يك نقطه •
 pi-1و  piهاي  نقطه xبين مختص  qنقطه  xفرض استقرا، مختص 

قرار دارد و بايد قبل از آن   piدر ترتيب الفبايي قبل از  qپس . است
شده اما چنين نبوده، درنتيجه،   ها اضافه مي به مجموعه نقطه

.وجود ندارد qاي مانند  نقطه
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پيچيدگي زماني الگوريتم

:براي بررسي پيچيدگي زماني الگوريتم توجه كنيد كه•

.الزم دارد O(n log n)ها با ترتيب الفبايي زمان  مرتب كردن نقطه–

.الزم دارد O(n)زمان  3در خط  forحلقه –

شود و در  حداقل يك بار اجرا مي forدر هر اجراي حلقه  whileحلقه –
حداقل يك نقطه از غالف محدب حذف  whileهر اجراي بعدي 

.  گردد شود ولي نقطه حذف شده ديگر به غالف محدب باز نمي مي

برابر  forدر همه حلقه هاي  whileمجموع تعداد كل دفعات اجراي 
. است O(n)با 

در نتيجه زمان . است O(n logn)پس زمان ساختن قسمت بااليي برابر با •
.است O(n logn)اجراي كل الگوريتم 
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الگوريتم سريع
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