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يابي مساله مكان

تهيه يك نقشه از محل•

يابي استفاده از ستارگان و خورشيد براي مكان•

يابي كه موقعيت يك نقطه را با استفاده   هاي مكان استفاده از دستگاه•
.كنند ها و با دقت الزم تعيين مي از اطالعات ماهواره

نقشه به صورت  . هاي الكترونيكي يابي خودكار توسط دستگاه مكان•
يابي به طور خودكار انجام  شود و مكان الكترونيكي ذخيره مي

.  شود مي

اگر هدف رصد مسير حركت باشد، بايد مكان يابي چندين بار تكرار •
.شود
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صورت مساله

. است qيك نقشه و يك نقطه  :ورودي•

.  در آن قرار دارد qاي از نقشه است كه  تعيين ناحيه :خروجي•

. نقشه يك زيرتقسيم از صفحه است•
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اي يابي با نقشه ذوزنقه مكان

كنيم   در هر راس از زيرتقسيم يك خط عمودي رسم مي•

. كنند هايي وجود دارند كه يكديگر را قطع نمي عمودي يالنوار در هر •
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اي يابي با نقشه ذوزنقه مكان

كنيم   در هر راس از زيرتقسيم يك خط عمودي رسم مي•

.كنند هايي وجود دارند كه يكديگر را قطع نمي در هر نوار عمودي يال•

.هر ناحيه از نوار در دقيقا يك وجه از زيرتقسيم قرار دارد•

.كران در باال و پايين قرار دارند دو ناحيه بي•

.كنيم هاي يك نوار را به ترتيب در يك آرايه مرتب مي يال•

هر يال نوار را با وجهي از زيرتقسيم كه باالي آن قرار دارد  •

.دهيم برچسب مي    
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الگوريتم 
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براي تعيين   xبا مختص جستجوي دودويي 
.نواري كه نقطه در آن است



الگوريتم 
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براي تعيين   yبا مختص جستجوي دودويي 
.خطي كه نقطه در باالي آن قرار دارد پاره

تعيين ناحيه با استفاده از برچسبي كه در اين 

.خط ذخيره شده است پاره

براي تعيين   xبا مختص جستجوي دودويي 
.نواري كه نقطه در آن است
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الگوريتم 
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براي تعيين   yبا مختص جستجوي دودويي 
O(log n).خطي كه نقطه در باالي آن قرار دارد پاره

O(log n)

O(log n): زمان جستجو

:  حافظه الزم

O(n)  نوار  و  هر نوارO(n) پاره خط دارد.O(n2)

تعيين ناحيه با استفاده از برچسبي كه در اين 

.خط ذخيره شده است پاره

براي تعيين   xبا مختص جستجوي دودويي 
.نواري كه نقطه در آن است

O(1)
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تحليل

.اين كران باال ممكن است اتفاق بيفتد•

نوار كه  n/4راس  nزيرتقسيمي با –
.ناحيه دارند n/4هركدام 

در اين روش زيرتقسيم را به يك •
زيرتقسيم ديگر تبديل كرديم كه  

تر است اما اين  جستجو در آن ساده

.وجه است O(n2)زيرتقسيم داراي 
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n/4 نوار
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!!حل بهتر راه

هاي  آيا روشي هست كه بتوان زيرتقسيم را طوري ظريف كرد كه تعداد وجه•
آن خيلي زياد نشود؟

.اي نقشه ذوزنقهاستفاده از –

ناميم هرگاه تقاطع نداشته باشند و يا در يك  مي غيرمتقاطعخط را  دو پاره•
.راس انتهايي مشترك متقاطع باشند

.هاي يك زيرتقسيم تقاطع ندارند يال–

يكسان   xها داراي مختص  خط كنيم هيچ دو نقطه انتهايي از پاره فرض مي•
) پاره خط ها در موقعيت كلي هستند. (نباشند

به ناحيه هاي  S، زير تقسيمي كه از افراز ناحيه هاي Sبراي زير تقسيم •
.  نام دارد Sتظريف كوچكتري به دست مي آيد، يك 
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اي نقشه ذوزنقه
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خط  از هر راس زيرتقسيم دو پاره
عمودي، يكي به طرف باال و يكي به 

.شود طرف پايين رسم مي

شوند كه به   ها تا جايي رسم مي خط پاره

.برسند Rو يا مستطيل  Sيك يال 

محدود   Rزير تقسيم را با يك مستطيل 
.كنيم مي

 vگسترش بااليي

vگسترش پاييني 

v
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اي افراز ذوزنقه

خط   ممكن است چند پاره•
راستا و مجاور يك وجه از هم

را محدود كنند اجتماع              
هايي را يك  خط چنين پاره

. ناميم وجه مي) side(كناره 
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كناره
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هاي  خط از پاره Sاي از يك مجموعه  هر وجه از يك افراز ذوزنقه: قضيه
در موقعيت كلي داراي يك يا دو كناره عمودي و دقيقا دو كناره غير 

.عمودي است

:  اثبات

هاي  محدب است زيرا همه زاويه fوجهي از          باشد،  fاگر –
.درجه است 180داخلي آن كمتر از 

.حداكثر دو كناره عمودي دارد fپس –

بيش از دو كناره غيرعمودي داشته باشد دو تاي آنها در باال يا  fاگر –
يال هاي زير تقسيم تقاطع ندارند، پس اين دو . پايين قرار دارند

كه در آن يك  . رسند خط در يك راس انتهايي مشترك به هم مي پاره
خط در يك   در نتيجه هر دو پاره. گسترش عمودي رسم شده است

.وجه نيستند
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هاي  خط از پاره Sاي از يك مجموعه  هر وجه از يك افراز ذوزنقه: قضيه
در موقعيت كلي داراي يك يا دو كناره عمودي و دقيقا دو كناره غير 

.عمودي است

–f كراندار است، پس حداقل دو كناره غيرعمودي دارد.

.است مثلثيا يك   ذوزنقهپس هر وجه اين زيرتقسيم يك •

.مي ناميماي  افراز ذوزنقهاين افراز را •
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اي افراز ذوزنقه

هاي باال و پايين آن را  اي باشد كناره يك وجه از افراز ذوزنقه ∆اگر •
.ناميم مي (∆)bottomو  (∆)topبه ترتيب 
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اي افراز ذوزنقه

توان حالتهاي  مي ∆هاي سمت راست و چپ غير عمودي  براي كناره•
را   ∆) راست(يك راس روي مرز سمت چپ . مختلفي در نظر گرفت

.كنيم تعيين مي) راست(به عنوان راس سمت چپ 

و   (∆)top(∆) ،bottom(∆) ،rightpبا داشتن  ∆هر وجه •
leftp(∆) شود فردي تعيين مي به طور منحصربه.
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اي افراز ذوزنقه
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با داشتن  ∆هر وجه •
top(∆) ،bottom(∆)  ،

rightp(∆)  وleftp(∆)   به
فردي تعيين   طور منحصربه

.شود مي
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اي افراز ذوزنقه

خط در موقعيت كلي   پاره nبا  Sاي         از مجموعه  افراز ذوزنقه•
.دارد  ذوزنقه 3n+1راس و حداكثر  6n+4حداكثر 

يا راسي در محل  R، راسي از Sاي راسي از  هر راس افراز ذوزنقه–
ها  پس تعداد راس. خط است تقاطع يك گسترش عمودي و يك پاره

:برابر است با

راس  . هاي سمت چپ آنها برابر است ها با تعداد راس تعداد وجه –

وجه و راس  2براي حداكثر   Sخط از  انتهاي سمت چپ هر پاره
 (∆)leftpبه عنوان  ∆سمت راست آن براي حداكثر يك وجه 

انتخاب   (∆)leftpبه عنوان  Rتنها يك راس از . شود انتخاب مي
.شود بيشتر نمي 3n+1ها از  پس تعداد وجه. شود مي
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اي افراز ذوزنقه

 ∆را مجاور با  ʹ∆اي باشد، وجه  يك وجه از يك افراز ذوزنقه ∆اگر •
.يك يال عمودي مشترك داشته باشند ʹ∆و  ∆ناميم هرگاه  مي

خط ها در موقعيت كلي هستند هر ذوزنقه با  با توجه به اين كه پاره•
.استديگر مجاور ذوزنقه  4حداكثر 
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اي افراز ذوزنقه

توان آن را با يك  اي يك زيرتقسيم است پس مي يك افراز ذوزنقه•
.ليست دو همبند يالي ذخيره كرد

:راه ديگر•

، (∆)topبه طور منحصر به فردي با   ∆  با توجه به اين كه هر ذوزنقه–
bottom(∆) ،leftp(∆)  وrightp(∆) شود، براي هر  مشخص مي

 (∆)top(∆) ،bottom(∆) ،leftpيك ليست متشكل از  ∆  ذوزنقه
.گيريم همسايه آن درنظر مي 4گرهايي به  و اشاره (∆)rightpو 

.توان در زمان ثابت تعيين كرد را مي  هاي ذوزنقه در اين ساختار راس–
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اي  ساختن افراز ذوزنقه

:الگوريتم تصادفي افزايشي•

.ها كه در موقعيت كلي قرار دارند خط  از پاره Sيك مجموعه : ورودي–

كه براي  Dاي        با ساختمان داده  يك افراز ذوزنقه: خروجي–
.رود اي به كار مي يابي در افراز ذوزنقه مكان
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اي  ساختن افراز ذوزنقه

يك گراف جهتدار بدون دور جهتدار است با يك  Dساختمان داده •
اي   از افراز ذوزنقه  راس يكتاي ريشه و يك برگ به ازاي هر ذوزنقه

S .

:داخلي  دو نوع راس•

–x- خطي از  با يك راس انتهايي پاره: ها راسS برچسب دارد  .

–y- خط برچسب گذاري شده اند با يك پاره: ها راس.

.دارد 2هر راس داخلي درجه خروجي •
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  Dجستجوي يك نقطه در 
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بررسي الگوريتم 

فرض كنيد  •

است كه    در ابتدا                              شامل تنها يك ذوزنقه•

.است Rهمان مستطيل 

خط     افراز            به          تبديل  بعد از اضافه كردن پاره•
.شود مي

كند   هايي از            كه    آنها را قطع مي ذوزنقه                             •
).به ترتيب از چپ به راست(

.همسايه سمت راست      است          هر ذوزنقه–

با بررسي اين كه                   باال يا پايين    قرار دارد، مشخص  –
.                    شود          همسايه باال يا پايين است مي
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بررسي الگوريتم 

 pكه آن را (كه راس انتهاي چپ        پس كافي است ذوزنقه     –
ها با بررسي ساختار   بقيه ذوزنقه. در آن قرار دارد تعيين شود) ناميم مي

.شوند اي تعيين مي افراز ذوزنقه

را پيدا    اين ذوزنقه Dباشد با جستجوي   داخل يك ذوزنقه pاگر –
.  كنيم مي

كنيم   باشد قرارداد مي  روي يك راس و يا يال از ذوزنقه pاگر –

در سمت   pگوييم  راس باشد مي-xخط عمودي در يك  روي پاره pاگر •
.راست آن راس قرار دارد

 siاگر شيب . كنيم را مقايسه مي siو  sباشد شيب  sروي يك ضلع  pاگر •
.قرار دارد و برعكس sباالي  pگوييم  بزرگتر باشد مي
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 الگوریتم پیدا کردن 
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.روز كنيم و     را به Dدر مرحله بعد بايد 
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توان در   را مي       •
روز  زمان ثابت به

.كرد

 Dاز  ∆برگ •
شود و  حذف مي

به جاي آن يك 
درخت جايگزين 

.شود مي
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در حالت كلي Dروز كردن ساختار جستجوي   به

بر              يا                         siدر حالتي كه يكي يا هر دو انتهاي •
.شود جديد اضافه مي  منطبق باشند، تنها سه ذوزنقه

را قطع كند  بيش از يك ذوزنقه siدر حالتي كه •

.كنيم رسم مي siدو گسترش عمودي از دو انتهاي –

.  كنيم كند كوتاه مي آنها را قطع مي siهاي عمودي كه  خط پاره–
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در حالت كلي Dروز كردن ساختار جستجوي   به

.كنيم برگهاي                     را حذف مي•

راس  -xباشد، به جاي آن يك  0∆در داخل  siاگر راس انتهاي سمت چپ •
.دهيم قرار مي siبراي  راس-y و يك siبه عنوان انتهاي چپ 

  راس-x باشد، به جاي آن يك k∆در داخل  siاگر راس انتهاي سمت راست •
.دهيم قرار مي siبراي راس -yو يك  siبه عنوان انتهاي راست 

كنيم و   جايگرين مي siبراي راس -y را با يك k-1∆,…,1∆هاي  برگ•
.سازيم اي مي ها را با توجه به افراز ذوزنقه هاي اين راس برگ

.ورودي داشته باشد  ممكن است يك برگ بيش از يك يال•
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در حالت كلي Dروز كردن ساختار جستجوي   به
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تحليل

  خط پاره nاز  Sاي براي يك مجموعه  الگوريتم افراز ذوزنقه: قضيه      
را در   Dاي       و ساختار جستجوي  در موقعيت كلي افراز ذوزنقه

اندازه مورد انتظار . كند توليد مي O(n log n)زمان مورد انتظار 
است و زمان مورد انتظار براي جستجوي هر  O(n)ساختار جستجو 

.است O(log n)نقطه برابر با 
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  Dجستجوي يك نقطه در 
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  Dجستجوي يك نقطه در 

.كنيم از ريشه شروع مي qبراي جستجوي نقطه •

سمت راست يا چپ نقطه ذخيره شده در اين  qآيا : راس-xدر هر •
نقطه است؟

خط ذخيره شده در اين  در باال يا پايين پاره qآيا : راس-yدر هر •
نقطه است؟

در آن  qاي كه  شود كه ذوزنقه تمام مي Dجستجو با يك برگ •
.دهد است را نشان مي
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  Dجستجوي يك نقطه در 
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  Dجستجوي يك نقطه در 
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