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 مساله نمايشگاه هنري: يك مثال

  شود مي استفاده هايي دوربين از هنري نمايشگاه يك از نگهباني براي•
  را عمودي محور حول چرخش قابليت و هستند متصل سقف به كه

 همه كه هايي دوربين تعداد كمترين كه است اين مساله .دارند
 تعيين را آنها نصب محل و آوريد دست به دهد پوشش را نمايشگاه

.كنيد
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تعريف دقيق مساله : مساله نمايشگاه هنري

نمايشگاه چيست؟•

يك جسم سه بعدي يا يك چندضلعي؟•

نمايشگاه را به عنوان يك چندضلعي و محل دوربين را يك نقطه  •
.   گيريم درون چندضلعي در نظر مي

دهد، مجموعه همه  پوشش مي pناحيه اي كه يك دوربين •
به  pخط متصل كننده آنها به  هايي از چندضلعي است كه پاره نقطه

.طور كامل داخل چندضلعي قرار گيرد
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تعريف دقيق مساله : مساله نمايشگاه هنري

كمترين تعداد دوربين هاي مورد نياز چند تاست؟•

هاي مورد نياز تعيين كرد؟ توان كراني براي تعداد دوربين چگونه مي•

.  ها به تعداد راس هاي چندضلعي بستگي دارد تعداد دوربين–

اما ممكن است در دو چندضلعي با تعداد راس مساوي، تعداد دوربين –

:ها متفاوت باشد

!!   تام است–NPدر حالت كلي، مساله –
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اي براي حل مساله ايده

هاي تقسيم كنيم كه هر كدام را  توانيم چندضلعي را به ناحيه مي•
.  بتوان با يك دوربين پوشش داد

.  كنيم هايي به نام قطر استفاده مي خط براي تقسيم چندضلعي از پاره•

از چندضلعي را  راسخط بازي است كه دو  يك قطر چندضلعي پاره–
.كند و به طور كامل در درون چندضلعي قرار دارد به هم وصل مي
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ها و قطر ها  چندضلعي

.راس داراي يك قطر است 3هر چندضلعي با بيش از : قضيه•

 Pاز چندضلعي  vدو راس مجاور با راس  wو  uفرض كنيد : ايده اثبات
در حالت اول . يا در داخل چندضلعي قرار دارد يا نه uwخط  پاره. باشند

فرض . قرار دارند uvwدر مثلث  Pدر حالت دوم، چند راس از . قطر است
خط  پاره. دارد uwراسي از آنها باشد كه بيشترين فاصله را از  ’vكنيد 
vv’  يك قطر است چون در غير اين صورت راسي دورتر ازv’  نسبت به
uw وجود دارد.
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ها و قطر ها  چندضلعي

توان با يك دوربين   با توجه به اين كه هر چندضلعي محدب را مي•
پوشش داد، يك راه حل مساله نمايشگاه هنري، تجزيه نمايشگاه به 

هاي محدب و سپس قرار دادن يك دوربين در هر  چندضلعي
.چندضلعي است

هاي تجزيه چندضلعي به چندضلعي•

به . محدب دلخواه كار مشكلي است 

ها  جاي آن ما چندضلعي را به مثلث

.  كنيم تجزيه مي
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مثلث بندي

ها با استفاده از مجموعه  اي از مثلث تجزيه چندضلعي به مجموعه•
.بندي نام دارد ماكسيمالي از قطرها مثلث

!بندي يك چندضلعي يكتا نيست مثلث•
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)يك راه حل(مساله نمايشگاه هنري

يك راه براي حل مساله نمايشگاه هنري قرار دادن يك دوربين در  •
.بندي چندضلعي متناظر با نمايشگاه است هر مثلث از يك مثلث

بندي دارد؟ آيا هر چندضلعي يك مثلث–

بندي چندتاست؟   هاي مثلث تعداد مثلث–
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)يك راه حل(مساله نمايشگاه هنري

بندي با دقيقا  راس داراي يك مثلث nهر چندضلعي ساده با : قضيه•
n-2 مثلث است.

)nاستقرا روي : (ايده اثبات
.حكم درست است n=3براي –

.راس درست باشد nفرض كنيد حكم براي هر چندضلعي با كمتر از –

–P  يك چندضلعي باn اين چندضلعي داراي حداقل يك  . راس است
.قطر است

كنيم و در هر  چندضلعي را از قطر به دو چندضلعي تقسيم مي–
.بريم چندضلعي فرض استقرا را به كار مي
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)يك راه حل(مساله نمايشگاه هنري

. دوربين كافي است n-2پس •
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)يك راه حل(مساله نمايشگاه هنري

. دوربين كافي است n-2پس •

قطرها قرار داد و به اين صورت  ) برخي(ها را در روي  توان دوربين مي•
.با هر دوربين دو مثلث را پوشش داد
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. دوربين كافي است n-2پس •

قطرها قرار داد و به اين صورت  ) برخي(ها را در روي  توان دوربين مي•
.با هر دوربين دو مثلث را پوشش داد

ها قرار داد و به اين صورت   راس) برخي(ها را در  توان دوربين مي   •
.با هر دوربين چند مثلث را پوشش داد

ها؟ اما كدام راس–
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)يك راه حل(مساله نمايشگاه هنري

هاي چندضلعي را با  هاي مناسب ابتدا همه راس براي تعيين راس•
كنيم به صورتي كه هر  سه رنگ سفيد، خاكستري و سياه رنگ مي

دو راس كه با يك ضلع يا يك قطر به هم وصل هستند داراي 
)رنگ آميزي-سه. (هاي متفاوت باشند رنگ
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رنگ آميزي گراف

تابعي از مجموعه رنگ ها به مجموعه  Gيك رنگ آميزي گراف •
است به طوري كه هر دو راسي كه با يك يال به هم  Gراس هاي 

يك رنگ آميزي . هاي متفاوتي داشته باشند متصل هستند رنگ

رنگ آميزي  -kرنگ استفاده شده باشد يك  kگراف كه در آن از 
.نام دارد
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)يك راه حل(مساله نمايشگاه هنري

. هاي متفاوت دارند هاي هر مثلث رنگ رنگ آميزي راس-در هر سه•
هاي همرنگ مستقر كنيم، همه  ها را در همه راس پس اگر دوربين

! ايم ها را پوشش داده مثلث

است رنگي را انتخاب كنيم كه كمترين تعداد راس به آن رنگ  كافي•
.هستند

رنگ آميزي وجود دارد؟-3آيا هميشه 

!بله
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رنگ آميزي چندضلعي  -سه

بندي از دوگان   رنگ آميزي از يك مثلث-3براي توليد يك •
دوگان يك مثلث بندي گرافي است . كنيم بندي استفاده مي مثلث

:آيد كه به روش زير به دست مي

.در هر مثلث يك راس جديد قرار مي دهيم•

هاي متناظر يك ظلع مشترك  دو راس با هم مجاورند هرگاه مثلث•

.داشته باشند
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رنگ آميزي چندضلعي  -سه

.بندي يك درخت است دوگان هر مثلث•
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رنگ آميزي چندضلعي  -سه
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.كنيم براي رنگ آميزي از يك برگ درخت شروع مي•

كنيم و در هر راس درخت،  ها را بررسي مي همه راس DFSبا استفاده از •
.كنيم هاي مثلث متناظر را رنگ مي راس
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رنگ آميزي چندضلعي  -سه
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.كنيم براي رنگ آميزي از يك برگ درخت شروع مي•

كنيم و در هر راس درخت،  ها را بررسي مي همه راس DFSبا استفاده از •
.كنيم هاي مثلث متناظر را رنگ مي راس
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قضيه نمايشگاه هنري

دوربين نگهباني  n/3توان با  راس را مي nهر چندضلعي با : قضيه•
.  كرد

در واقع اين كران در بسياري موارد باال است و تعداد كمتري دوربين  •
هايي وجود دارند كه دقيقا همين تعداد  اما مثال. هم كافي است

. دوربين الزم دارند

26

n/3
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ها را در كجا قرار دهيم؟ دوربين

براي حل مساله نمايشگاه هنري

.بندي توليد كند الگوريتمي كه يك مثلث•

تعيين دوگان مثلث بندي•

هاي چندضلعي با كمك دوگان رنگ آميزي راس-3•

.تعيين رنگي كه كمترين تعداد را دارد•

هاي با رنگ تعيين شده  ها در راس قرار دادن دوربين•

پس براي بهبود پيچيدگي حل مساله با اين روش بايد زمان اجراي 
.  الگوريتم مثلث بندي را كم كرد
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O(n)

O(n)
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هاي يكنوا افراز چندضلعي به قطعه

آيا الگوريتم سريعتري هم وجود دارد؟•

.  شود هاي محدب در زمان خطي انجام مي بندي چندضلعي مثلث•

! هاي محدب افراز به چندضلعي: حل راه

!اين كار ساده نيست

!  هاي يكنوا افراز به چندضلعي
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هاي يكنوا چندضلعي

يكنوا نام دارد هرگاه اشتراك آن   lيك چندضلعي نسبت به يك خط •

يك نقطه و يا   -خط يك پاره. (همبند باشد lبا هر خط عمود بر 
)تهي 

چندضلعي يكنوا در نسبت به يك خط عمودي را •

y-ناميم يكنوا مي.

يكنوا، اگر از باالترين نقطه -yدر هر چندضلعي –

ترين نقطه  روي مرز سمت راست يا چپ به پايين

.  كنيم برويم همواره در جهت پايين حركت مي
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

براي افراز يك چندضلعي به چندضلعي هاي يكنوا، از باالترين نقطه •
كنيم كه در  اي را تعيين مي نقطه. كنيم چندضلعي روي مرز آن حركت مي

.ناميم اين نقطه را نقطه گردش مي. آن جهت حركت تغيير كند

:انواع نقطه گردش•

دو همسايه پايين آن قرار دارند و زاويه رو به داخل در ): start(راس شروع –
.است πآن كمتر از 
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

اي را تعيين   نقطه. كنيم از باالترين نقطه چندضلعي روي مرز آن حركت مي•
اين نقطه را نقطه گردش . كنيم كه در آن جهت حركت تغيير كند مي
.ناميم مي

:انواع نقطه گردش•

دو همسايه پايين آن قرار دارند و زاويه رو به داخل ): split(راس جداكننده –
.است πدر آن بيشتر از 
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

اي را تعيين   نقطه. كنيم از باالترين نقطه چندضلعي روي مرز آن حركت مي•
اين نقطه را نقطه گردش . كنيم كه در آن جهت حركت تغيير كند مي
.ناميم مي

:انواع نقطه گردش•

دو همسايه باالي آن قرار دارند و زاويه رو به داخل در آن ): end(راس پايان –
.است πكمتر از 
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

اي را تعيين   نقطه. كنيم از باالترين نقطه چندضلعي روي مرز آن حركت مي•
اين نقطه را نقطه گردش . كنيم كه در آن جهت حركت تغيير كند مي
.ناميم مي

:انواع نقطه گردش•

دو همسايه باالي آن قرار دارند و زاويه رو به داخل ): merge(راس اتصال –
.است πدر آن بيشتر از 
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انواع نقطه گردش
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

يك چندضلعي باشد كه راس جداكننده و راس  Pفرض كنيد : لم•
.  يكنواست -P  ،yاتصال ندارد در اين صورت ، چندضلعي

: ايده اثبات•

35 مريم طهماسبي : استاد -ها مثلث بندي چندضلعي -هندسه محاسباتي

     راس جدا کننده

راس اتصال

    

1396-97نيمسال اول 

هاي يكنوا افراز به چندضلعي

هاي يكنوا كافي است از  پس براي افراز يك چندضلعي به چندضلعي•
و از هر راس اتصال قطري  باالهر راس جداكننده قطري به سمت 

.رسم كنيمپايين به سمت 

را به ترتيب   Pكنيم راس هاي چندضلعي  در ادامه فرض مي•
 vi+1را به  viراس  eiايم و يال  پادساعتگرد                     ناميده

.كند متصل مي
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

)اتصال راس جداكننده به راسي باالي آن( viقطر در راس جداكننده •

هاي سمت راست و   ضلع. رسيم مي viبا الگوريتم جاروب به راس  •
را به   vi. بناميد ejو  ekچپ آن را 

 ejو  ekترين راس بين را  پايين      

اين راس را . كنيم متصل مي      

   helper(ej) ناميم مي.
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هاي يكنوا افراز به چندضلعي

)قطري از راس اتصال به راسي پايين آن( viقطر در راس اتصال •

 ejو  ekرا به ترتيب   viهاي سمت راست و چپ   به طور مشابه يال•
كه زير خط جاروب   ejو  ekرا به باالترين راس بين  viناميم و  مي

.  كنيم قرار دارد متصل مي

براي تعيين اين راس زماني كه خط •

viجاروب به راسي برسد كه به جاي     

انتخاب  helper(ej)به عنوان       

.شود، راس مورد نظر پيدا شده است      
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تغيير كند و راس  vدر نتيجه هرگاه راس كمك كننده يك راس •
متصل   vكمك كننده قبلي يك راس اتصال باشد، آن را به 

به اين صورت يك راس اتصال و يك راس جداكننده از . كنيم مي
.روند بين مي

در حالتي كه راس كمك كننده يك •

را به راس پايين vتغيير نكند،  vراس     

   ej  ياek كنيم متصل مي.
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مثال

:در چندضلعي مقابل•

با توجه به اين كه راس v5براي راس •

helper(e5)=v5شروع است، 

مانند قبل،. است v3راس بعدي •

 helper(e3)=v3

بررسي  v4 ،helper(e3)در راس •

Tاز  e3چون راس اتصال نيست، . شود مي
helper(e5)=v4شود و  حذف مي
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مثال

با توجه به اين كه   v2در راس اتصال •

helper(e1)=v1 ،helper(e7)=v2

، با توجه به اين كهv8در راس اتصال •

helper(e7)=v2 ،يك راس اتصال است

.  شود رسم مي v2v8قطر 

با توجه به اين  v14در راس جداكننده •

 v8v14است، قطر  helper(e9)=v8كه 

.شود رسم مي
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درستي الگوريتم 

تعدادي قطر كه با هم تالقي  makemonotoneالگوريتم : قضيه•
هاي يكنوا  كند تا آن را به چندضلعي ندارند به چندضلعي اضافه مي

. تقسيم كند

هيچ راس، يال يا قطري : ايده اثبات–

.داخل ذوزنقه نشان داده شده وجود ندارد

ها يا قطرهاي ديگر  و ضلع vivmپس بين 

P شود تقاطعي ايجاد نمي.
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زمان اجراي الگوريتم 

توان در زمان                        راس را مي nبا  Pچندضلعي ساده : قضيه
.يكنوا افراز كرد -yبه چندضلعي هاي 

:  ايده اثبات

و يك درج، يك   Qدر هر نقطه پيشامد عمليات يك عمل در –
شود و حداكثر دو قطر  انجام مي  Tحذف و حداكثر يك بررسي در

.شود پس زمان                 مصرف مي. شود اضافه مي Dبه 

.  است nهاي پيشامد  تعداد نقطه–
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ها را در كجا قرار دهيم؟ دوربين

هاي چندضلعي  رنگ آميزي راس-�3

.تعيين رنگي كه كمترين تعداد را دارد�

هاي همرنگ ها در راس قرار دادن دوربين�

.بندي توليد كند الگوريتمي كه در زمان سريع يك مثلث•

حاال بايد . هاي يكنوا تقسيم كرديم چندضلعي را به چندضلعي
.بندي كنيم چندضلعي يكنوا را مثلث
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بندي چندضلعي يكنوا مثلث

يك چندضلعي يكنوا باشد و هيچ يال افقي نداشته  Pفرض كنيد •
.باشد

ايده الگوريتم اين است كه روي هر دو مرز راست و چپ چندضلعي •
كنيم و هرزمان كه امكان  از باال ترين راس به طرف پايين حركت مي

.كنيم داشته باشد يك قطر اضافه مي

.  كنيم ابتدا راس ها را با ترتيب الفبايي مرتب مي•

كنيم كه در ابتدا تهي   در اين الگوريتم از يك پشته استفاده مي•
در ادامه راس هايي كه آنها را مشاهده كرده ايم اما هنوز بايد . است

. گيرند قطرهايي به آنها اضافه شود در آن قرار مي
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بندي چندضلعي يكنوا مثلث

رسم تا جايي كه امكان دارد قطر هايي از  زماني كه به يك راس مي•
.  آن به راس هايي كه در پشته قرار دارند اضافه مي كنيم

هستند كه   Pراس هايي كه در پشته قرار دارند روي مرز قسمتي از •
پايين ترين اين راس ها در باالي . مثلث  بندي آن تمام نشده است

راس هايي كه قبل از آن قرار دارند، قسمت قيفي . پشته قرار دارد
  180هاي با زاويه بزرگتر از  اي از راس سازند كه دنباله شكلي مي
فقط آخرين راس . ناميم ها را بازتابي مي اين راس. سازند درجه مي

اين خاصيت . دارد 180كه در پايين پشته قرار دارد، زاويه كمتر از 

.شود در تمام الگوريتم حفظ مي
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بندي چندضلعي يكنوا                         مثلث
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بندي چندضلعي يكنوا  مثلث
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بندي چندضلعي يكنوا الگوريتم مثلث
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O(n)
O(1)

n-3

push = 2n-4

pop = 2n-4

O(n)

زمان اجراي الگوريتم 
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زمان اجراي الگوريتم 

بندي براي چندضلعي  اين الگوريتم در زمان خطي يك مثلث: قضيه•

.  آورد يكنوا به دست مي

راس در زمان        nمثلث بندي يك چندضلعي ساده با : نتيجه•
O(n log n) شود انجام مي.
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