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يادآوري

در بخش قبل مساله تعيين پل هاي روي رودخانه را بررسي كرديم  •
و آن را به مساله يافتن تقاطع هاي دو مجموعه از پاره خط ها تبديل 

.كرديم

براي حل مساله تقاطع پاره خط ها از الگوريتم خط جاروب استفاده  •

.كرديم

2استاد مريم طھماسبی -تقاطع چندضلعی ھا -ھندسه محاسباتي
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ها تقاطع ناحيه

خواهيم قسمت هايي از استان گيالن كه پوشش جنگلي دارد را  مي•

براي اين كار بايد از اليه هاي نقشه كه مربوط به  .تعيين كنيم
.  جنگل ها است و اليه مربوط به تقسيمات كشوري استفاده كنيم
سپس اين دو نقشه را روي هم منطبق كنيم و اشتراك استان 

.گيالن و ناحيه جنگلي را به دست آوريم

.در اين مساله بايد تقاطع ناحيه ها را به دست آوريم•
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ها تقاطع ناحيه

5استاد مريم طهماسبي -تقاطع چندضلعي ها -هندسه محاسباتي

اشتراك دو افراز متفاوت  •
ها را به دست   از ناحيه

.آوريد

اي از چند   اگر مجموعه•
ناحيه در صفحه داشته  

توان   باشيم، چگونه مي
اشتراك آنها را تعيين 

كرد؟
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ها تقاطع ناحيه
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اشتراك دو افراز متفاوت  •
ها را به دست   از ناحيه

.آوريد

اي از چند   اگر مجموعه•
ناحيه در صفحه داشته  

توان   باشيم، چگونه مي
اشتراك آنها را تعيين 

كرد؟
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يال 

راس  

وجه

زيرتقسيم مسطح

هايي است كه هر  تقسيم صفحه به ناحيهزيرتقسيم مسطح، يك •
.ها مشخص مي شوند خط كدام با يك دور از پاره

و محل  وجه، هر ناحيه را يك يالها را يك  خط هر يك از اين پاره•
.  مي ناميمراس خط ها را  تقاطع پاره

.  هر يال روي مرز دو وجه قرار دارد•
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هاي مسطح گراف

يك گراف مسطح در   نشاندنتوان به صورت  زيرتقسيم مسطح را مي•
.صفحه در نظر گرفت

ها با  گراف مسطح گرافي است كه داراي رسمي باشد كه در آن يال•
نشاندن يك رسم به اين صورت را يك . هم تقاطع نداشته باشند

.نامند مي مسطح

ها و   ها يال هاي مسطح رابطه بين راس يكي از مهمترين خواص گراف•
. هاي آنهاست كه به فرمول اويلر معروف است وجه
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هاي مسطح گراف

بخش همبند باشد  Cوجه و  Fيال  Eراس،  Vاگر گراف داراي •
آنگاه 

:آيد پس اگر گراف همبند باشد رابطه باال به صورت زير در مي•

:توان نتيجه گرفت با توجه به اين رابطه مي•
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1=−+− CFEV

2=+− FEV

42 −≤ VF

63 −≤ VE
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ساختمان داده مناسب

قبل از انجام هر عملي روي زير تقسيم بايد ساختمان داده مناسبي •
.براي آن داشته باشيم

خط هاست مي   با توجه به اين كه هر زيرتقسيم مجموعه اي از پاره•
اما اين روش براي به دست  . توان همه پاره خط ها را ذخيره كرد
.آوردن اطالعات الزم مناسب نيست
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ساختمان داده مناسب

:خواهيم در اين ساختمان داده مي•

.روي مرز يك وجه حركت كنيم1.

.دو وجه مجاور با يك يال را مشخص كنيم2.

.همه يال هايي كه با يك راس مجاورند را مشخص كنيم3.

براي ذخيره كردن اطالعات مربوط به يك گراف از ساختاري به  •

.شود استفاده مي) DCEL(همبند يالي -2ليست نام 
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همبند يالي -2ليست 

شود كه راس ابتداي يكي   به دو كمان جهتدار تبديل مي eهر يال •

هر يك از اين كمان ها را يك . راس انتهاي ديگري است و برعكس

يكديگر  زوجنيم يال و اين دو نيم يال را 

. نامند مي    
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همبند يالي -2ليست 

             را در فيلد v، مختصات vبراي هر راس ركورد راسي •

به عالوه يك اشاره گر به نام                                        . كند  ذخيره مي

.مجاور است، دارد vبه يك نيم يال دلخواه كه با 
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( )Coordinate v

( )IncidentEdge v
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همبند يالي -2ليست 

                           گري به نام اشاره  fبراي هر وجه ركورد وجه •

گرها به نام به يك نيم يال روي مرز خارجي و يك ليست از اشاره

كه هر كدام                                       

به يك نيم يال روي مرز يك حفره در       

       f كند كنند، ذخيره مي اشاره مي.
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( )OuterComponent f

( )InnerComponent f

f

1396-97نيمسال اول 



همبند يالي -2ليست 

ركورد نيم يال•
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مثال
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محاسبه ناحيه مشترك بين دو زيرتقسيم 

:كه O(S1,S2)تقاطع دو زيرتقسيم چيست؟ يك زير تقسيم •
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.و يا قسمتي از يالهاي آنها هستند S2يا  S1هايي از  يال O(S1,S2)هاي  يال •

.هاي آنها هستند يا نقاط تقاطع يال S2يا  S1هاي  راس O(S1,S2)هاي  راس •

  S2و  S1به ترتيب در   f2و  f1است اگر وتنها اگر دو وجه  O(S1,S2)در  fوجه •
.باشد f1∩f2زيرمجموعه ماكسيمال همبندي از  fباشند به طوري كه  
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محاسبه ناحيه مشترك بين دو زيرتقسيم 

روش زير را به  O(S1,S2)هاي  ها و راس براي به دست آوردن يال•
:بريم كار مي

قرار  DCELهاي دو گراف را در يك  ابتدا مجموعه همه يال–
.  دهيم مي

ها را به دست   سپس با اجراي الگوريتم جاروب نقاط تقاطع يال–
.آوريم مي

.كنيم را تصحيح مي DCELدر انتها با كمك نقاط تقاطع –
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همبند يالي-2اصالح ليست 

:تقاطع دو يال ممكن است شرايط مختلفي ايجاد كند•

S2با يك راس از  S1تقاطع يك يال از –

 S2و  S1تقاطع دو يال از –

 S2و  S1تقاطع دو راس از  –
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همبند يالي-2اصالح ليست 

بدون تغيير: ركورد راس ها

حذف و چهار نيم يال اضافه  eدو نيم يال مربوط به : ها ركورد نيم يال
.شود در هر نيم يال اطالعات تكميل مي. مي شوند
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همبند يالي-2اصالح ليست 
   :ركورد وجه ها

هر وجه غير از وجه خارجي داراي يك مرز خارجي يكتاست•

.ها برابر با تعداد مرزهاي خارجي به اضافه يك واحد است تعداد وجه•

.ها تعيين كرد توان با كمك اطالعات نيم يال دورها را مي •

كدام دور توليد شده مرز خارجي يك وجه  •

است و كدام مرز يك حفره داخل وجه؟      
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:سمت چپ ترين راس دور

زاويه رو به وجه سمت چپ آنگاه دور مرز حفره≤  180اگر 
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همبند يالي-2اصالح ليست 

هر مرزهاي خارجي كدام حفره ها را در داخل خود دارد؟•

به ازاي هر دور يك راس–

دو راس مجاورند اگر يكي از آنها نيم يالي  –

داشته باشد كه بالفاصله بعد از سمت چپ    

.ترين راس مرز ديگري باشد    
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الگوريتم جاروب
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هر مولفه همبندي مرز يك 
هاي آن را نشان  ناحيه و حفره

دهد مي
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هر مولفه همبندي مرز يك 
هاي آن را نشان  ناحيه و حفره

دهد مي
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O(n)

O((n+k)log n)

O(k)

بررسي پيچيدگي الگوريتم 

1396-97نيمسال اول 

بررسي پيچيدگي الگوريتم 
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O(k)
O(k)

O((n+k)log n)
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بررسي پيچيدگي الگوريتم 

 و n1هاي  دو زير تقسيم با پيچيدگي S2و  S1فرض كنيد : قضيه•
n2 قرار دهيد باشند وn1 +n2 = n . تقاطعS1  وS2 توان   را مي

 kبه دست آورد كه در آن    در زمان 
.پيچيدگي تقاطع است
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( log log )O n n k n+
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عمليات دوتايي

ها اجتماع چندضلعي•

30استاد مريم طهماسبي -تقاطع چندضلعي ها -هندسه محاسباتي

 P1هايي كه با برچسب  وجه    
اند، در   برچسب خورده P2يا 

اجتماع دو چندضلعي 
. هستند

هر چندضلعي زير تقسيمي با دو 
وجه هاي داخلي را با . وجه است

P1  وP2 برچسب مي دهيم .
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عمليات دوتايي

ها اشتراك چندضلعي•
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و   P1هايي كه با برچسب  وجه
P2 اند، در   برچسب خورده

.  اشتراك دو چندضلعي هستند

هر چندضلعي زير تقسيمي با دو 
وجه هاي داخلي را با . وجه است

P1  وP2 برچسب مي دهيم .
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عمليات دوتايي

ها تفاضل چندضلعي•
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و  P1هايي كه با برچسب  وجه    
اند، در   برچسب خورده P2نه 

. تفاضل دو چندضلعي هستند

هر چندضلعي زير تقسيمي با دو 
وجه هاي داخلي را با . وجه است

P1  وP2 برچسب مي دهيم .
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زمان اجرا

.هر راس از تقاطع دو زير تقسيم راسي از زير تقسيم حاصل است•

زمان محاسبه حاصل هر عمل دوتايي برابر با                                             : قضيه
پيچيدگي   kمجموع تعداد راس هاي دو چندضلعي و  nكه در آن . است

.خروجي است
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(( ) log )O n k n+
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