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صورت مساله

هايي را براي احداث   خواهد مكان اي مي فرض كنيد يك فروشگاه زنجيره•
براي بررسي مناسب بودن محل بايد بررسي كرد كه  . فروشگاه تعيين كند
براي اين . تواند در جلب مشتري موفق باشد اندازه مي  فروشگاه جديد چه

گيرد را  اي كه تحت پوشش هر مركز خريد قرار مي كار بايد بتوان ناحيه

.تعيين كرد
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صورت مساله

كنيم   فرض مي•

.قيمت هركاال هر همه جا يكسان است–

هزينه حمل + هزينه به دست آوردن هر كاال برابر است با قيمت آن–
كاال از فروشگاه  

.هزينه حمل كاال از فروشگاه به يك محل با فاصله آنها متناسب است–

.كنند هزينه به دست آوردن كاال را مينيمم كنند مشتريان سعي مي–
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صورت مساله

با اين فرض ها بايد نقطه اي براي احداث فروشگاه تعيين شود كه  •
به طور دقيق تر . فاصله آن با همه فروشگاه هاي موجود زياد باشد

بايد نقطه اي تعيين شود كه فاصله آن تا نزديكترين فروشگاه تا 
.اندازه ممكن زياد باشد
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تعبير هندسي -صورت مساله

هايي است   مدل هندسي اين مساله يك زيرتقسيم از صفحه به ناحيه•
هاي  با فرض. روند كه ساكنان هر ناحيه همه به يك مركز خريد مي

.كنند كه به آنها نزديكتر است قبل افراد مركز خريدي را انتخاب مي

اي را طوري تعيين كرد كه   توان ناحيه مي tپس براي هر مركز خريد •
.باشد tنزديكترين مركز خريد همه نقاط آن 

.نام دارددياگرام ورونوي اين ساختار •
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دیاگرام ورونوی دیاگرام ورونوی دیاگرام ورونوی دیاگرام ورونوی 
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دياگرام ورونوي 

مهمترين و پركاربردترين ساختار بعد از غالف محدب•

همه اطالعات مربوط به فاصله هاي مجموعه اي از •

)  يا اشياي كلي تر(ها  نقطه       

توسط ديريكله مطرح شد و اولين مقاله در اين  1850در سال •
.توسط ورونوي چاپ شد 1908زمينه در سال 
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دياگرام ورونوي يك نقطه  •
تنها از همان نقطه  
.تشكيل شده است

خط   عمودمنصف پاره•
متصل كننده دو نقطه 

.دياگرام ورونوي آنها است

چند مثال

هاي ساده دياگرام ورونوي در حالت•
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چند مثال

هاي ساده دياگرام ورونوي در حالت•

دياگرام ورونوي يك نقطه  •
تنها از همان نقطه  
.تشكيل شده است

خط   عمودمنصف پاره•
متصل كننده دو نقطه 

.دياگرام ورونوي آنها است
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چند مثال

هاي ساده دياگرام ورونوي در حالت•

دياگرام ورونوي يك نقطه  •
تنها از همان نقطه  
.تشكيل شده است

خط   عمودمنصف پاره•
متصل كننده دو نقطه 

.دياگرام ورونوي آنها است
های مثلث دیاگرام  های ضلع عمودمنصف    

ن را تشکیل می ورونوی راس
ٓ
.دهند های ا
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براي سه نقطه غير هم خط دياگرام •

.خط تشكيل شده است ورونوي از سه نيم
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چند مثال
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v

 سلول، ناحیه

یا وجه ورونوی 

یال ورونوی

چند مثال

اجزاي دياگرام ورونوي•

راس ورونوی

    مریم طهماسبیمریم طهماسبیمریم طهماسبیمریم طهماسبی: : : : استاداستاداستاداستاد    ----دیاگرام ورونوی دیاگرام ورونوی دیاگرام ورونوی دیاگرام ورونوی     - - - - هندسه محاسباتيهندسه محاسباتيهندسه محاسباتيهندسه محاسباتي

سایت
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مثال
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مثال
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مثال
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هاي اوليه تعريف
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)ها سايت(مجموعه                             از نقاط در صفحه •

كه به طوري) ها متناظر با سايت(ناحيه  nيك زيرتقسيم از صفحه به 

است اگر و تنها اگر براي هر piدر ناحيه متناظر با   qنقطه 

.نام دارددياگرام ورونوي كه        ،                                   

( )Vor P

( )iV p
ip
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هاي اوليه تعريف

:به صورت زير تعريف شده است qو  pفاصله اقليدسي دو نقطه •

.است pqخط  عمود منصف پاره qو  pمنصف دو نقطه •
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pq

( , )h q p

( , )h p q

اگر و تنها اگر
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ساختار دياگرام ورونوي 
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ساختار دياگرام ورونوي 

در صفحه ) سايت(نقطه  nيك مجموعه از  Pفرض كنيد : قضيه       
  n-1اي از  باشند، دياگرام ورونوي مجموعه  اگر نقاط همخط. باشد
در غير اين صورت دياگرام ورونوي همبند است و   . موازي است  خط

. خط است خط يا نيم هر ضلع آن يك پاره

:ايده اثبات

.ها هستند ها قسمتي از عمودمنصف ضلع –

.pjو  piاگر يك ضلع خط باشد، مثال عمودمنصف –

خط نيست هست كه با اين دو هم pkاي مانند  نقطه

.  كند پس عمودمنصف آن اين خط را قطع مي

!اگر دياگرام ورونوي ناهمبند باشد يك ضلع آن خط است–
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ساختار دياگرام ورونوي 

سايت داراي حداكثر           راس و    n ≥ 3دياگرام ورونوي با : قضيه

.ضلع است                 

خط باشند دياگرام ورونوي   ها هم اگر راس: ايده اثبات–

.خط موازي است n-1اي از  مجموعه

23 مريم طهماسبي: استاد -دياگرام ورونوي  -هندسه محاسباتي

n −2 5

n −3 6
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سايت داراي حداكثر            راس و    n ≥ 3دياگرام ورونوي با : قضيه

.ضلع است                 

خط باشند دياگرام ورونوي   ها هم اگر راس: ايده اثبات–

.خط موازي است n-1اي از  مجموعه

در غير اين صورت يك راس جديد       به دياگرام  

.  شود كنيم تا تبديل به يك گراف مسطح  اضافه مي

با استفاده از فرمول اويلر  

به عالوه هر ضلع روي مرز دو ناحيه است و هر راس با 

پس. حداقل سه يال مجاور است

در نتيجه                         و   

ساختار دياگرام ورونوي 
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vn n≤ −2 5

n −2 5
n −3 6

en n≤ −3 6
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ساختار دياگرام ورونوي 

نسبت به مجموعه  qبزرگترين دايره خالي •

است q، بزرگترين دايره با مركز Pهاي  نقطه

.درون آن نيست Pكه هيچ نقطه 
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تعداد يال هاي دياگرام ورونوي از تعداد  

ها كمتر است عمود منصف

  O(n2)نقطه داراي  nمجموعه 
.عمودمنصف است

  O(n)دياگرام ورونوي داراي 
.يال است
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ساختار دياگرام ورونوي 

هاي زير  از نقاط  خاصيت Pبراي دياگرام ورونوي مجموعه : قضيه 
.برقرار است

راسي از دياگرام ورونوي است اگر و تنها اگر حداقل سه  qنقطه ) 1
.باشند         روي  Pراس 

Vorضلعي از  pjو  piعمودمنصف دو راس ) 2 (P)  است اگر و تنها
و   piروي عمودمنصف باشد به طوري كه فقط   qاگر راسي مانند 

pj  روي           باشند.
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ساختار دياگرام ورونوي 
:ايده اثبات

  3اي باشد كه           از حداقل  نقطه qاگر ) 1

عبور كند، آنگاه فاصله اين   pkو  pjو  piسايت   

qهيچ سايتي به برابر است و qسه نقطه تا   

در مرز ناحيه ورونوي هر سه qپس . نزديكتر نيست

.  سايت قرار دارد و يك راس ورونوي است

راسي از دياگرام ورونوي باشد، روي مرز حداقل qاگر   

هاي اين سه ناحيه فاصله پس سايت. سه ناحيه قرار دارد  

در نتيجه حداقل سه . ندارد qدارند و هيچ سايتي فاصله نزديكتر تا  qمساوي تا   
.روي مرز           قرار دارند Pراس 
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q
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ساختار دياگرام ورونوي 
:ايده اثبات

سايت 2اي باشد كه         ز دقيقا  نقطه qاگر ) 2

يك راس يا يك   qبا استدالل قبل . عبور كند

روي مرز دو   qاما . ضلع از دياگرام ورونوي است

.پس روي يك ضلع است. ناحيه است

  pjو  piبرعكس، اگر قسمتي از عمودمنصف دو سايت 

روي   qيك ضلع از دياگرام ورونوي باشد، بزرگترين دايره خالي در هر راس 
.كند عبور مي  pjو  piاين ضلع از دقيقا دو سايت  
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q

1396-97اولنيمسالشهيدبهشتيدانشگاه



ساختن دياگرام ورونوي 

:يك الگوريتم اوليه

با توجه به اين براي هر سايت    ،  •

ها استفاده   صفحه توان براي تعيين هر ناحيه ورونوي از اشتراك نيم مي
.  كرد
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,
( ) ( , )i i jj n i j

V p h p p
≤ ≤ ≠

=
1∩

1396-97اولنيمسالشهيدبهشتيدانشگاه

30                                              

ساختار دياگرام ورونوي 

مريم : استاد -دياگرام ورونوي  -هندسه محاسباتي

طهماسبي
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ساختار دياگرام ورونوي 

مريم : استاد -دياگرام ورونوي  -هندسه محاسباتي

طهماسبي
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ساختار دياگرام ورونوي 

مريم : استاد -دياگرام ورونوي  -هندسه محاسباتي

طهماسبي

و  O(n log n)براي هر سايت زمان 
O(n2در مجموع زمان  log n)   الزم

.است

یا الگوریتم سریعتری وجود دارد؟ •
ٓ
 ا
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ساختن دياگرام ورونوي 

)divide and conquer(الگوريتم تقسيم و حل •

– shamusتوسط  1975در سال • Hoey ارائه شد.
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ايده الگوريتم تقسيم و حل
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ايده الگوريتم تقسيم و حل

ها به  مجموعه سايتتقسيم    

دو زيرمجموعه  
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ايده الگوريتم تقسيم و حل

حل مساله براي هر : غلبه    

زيرمجموعه  
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ايده الگوريتم تقسيم و حل
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حل مساله براي هر : غلبه    

زيرمجموعه  
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ايده الگوريتم تقسيم و حل

دو دياگرام ورونوي  اتصال    
به هم با زنجير
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ايده الگوريتم تقسيم و حل
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دو دياگرام ورونوي  اتصال    

)به هم با زنجير     , )B L R
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ايده الگوريتم تقسيم و حل
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دو دياگرام ورونوي  اتصال    
)به هم با زنجير , )B L R

L
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الگوريتم تقسيم و غلبه

.دهيم منصف دو نقطه        را با               نشان مي•

.دهيم اگر            ، ناحيه آن را با               نشان مي•

را همزمان با هم با ترتيب               و            هاي بيكران ناحيه•
و            كه              كنيم و براي هر دو نقطه دوري بررسي مي

كراني از داخل اشتراك قرار داشته باشد،  ناتهي باشد، اگر قسمت بي
. منصف اين دو نقطه يالي از                  است
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B(L,R)تعيين 
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B(L,R)تعيين 
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B(L,R)تعيين 
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B(L,R)تعيين 
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) الگوريتم نقسيم و حل(ساختن دياگرام ورونوي 

بررسي زمان اجراي الگوريتم تقسيم و حل

.الزم دارد O(n)ساختن زنجير                   زمان –

الزم    T(n)عضو زمان  nاي با  اگر اجراي الگوريتم روي مجموعه–
T(n) = 2T(n/2)+O(n)داشته باشد، 

.است O(n log n)زمان اجراي الگوريتم  –
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