سال پنجم ،شمارههاي  51و  ،56بهار و تابستان 5312
صص15 -91 :

فصلنامه علمي -پژوهشي

فناوري اطالعات و ارتباطات ایران

الگوریتمهای ابتکاری برای شبه مثلثبندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه
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تاريخ دريافت5312/03/35 :

چکیده
يافتن الگوريتمهايي براي مسائل متنوع مطرح شده در هندسه
محاسباتي از جمله مسئله شبه مثلثبندي مجموعه نقاط در صفحه جزو
موضوعات علمي است که تاکنون زمینه فکري دانشمندان علم کامپیوتر

تاريخ پذيرش5312/06/20 :
شامل بررسي عملکرد الگوريتمها و ارزيابي زمان پردازنده مورد نیاز
الگوريتمها ،حائز اهمیت ميباشد.
كلید واژگان :شبه مثلثبندي ،پوسته محدب ،زنجیره محدب و
مقعر ،قابلیت رويت ،چندضلعي ساده.

 .1مقدمه

را به خود اختصاص داده است .شبه مثلثبندي  Sکه مجموعهاي از n

نقطه در صفحه است ،افراز پوستهي محدب اين مجموعه نقاط از طريق

عناوين شبهمثلث و شبهمثلثبندي در سال  5113توسط Pocchiola

اتصال چندين يال به تعدادي شبهمثلث ميباشد که همه نقاط را در بر

و  Vegterمطرح شدهاند .در اوايل سال  5110شبهمثلثبندي

ميگیرد .براي شبه مثلثبندي معیارهاي بهینگي گوناگوني بررسي شده

چندضلعيها در هندسه محاسباتي تحت نام مثلثبنديهاي ژئودزيك

است که اغلب براساس وزن يالها و گوشهها بوده که در آن شبه مثلث-

بیان شده است[ .]5مسیر ژئودزيك کوتاهترين مسیر بین دو نقطه در يك

بندي مجموعه نقاط با کمترين وزن يالها جزو مسائل باز ميباشد .به-

چندضلعي بوده که هیچ يك از اضالع چندضلعي را قطع نميکند .يك

طور کلي شبه مثلثبندي کمینه به شبه مثلثبندي اطالق ميشود که

شبهمثلث ،يك چندضلعي ساده در صفحه دقیقاً با سه رأس محدب مي-

تعداد شبهمثلثهاي ايجاد شده در آن دقیقاً  n-2شبه-مثلث و تعداد

باشد که آنها را گوشه مينامند و سه زنجیره مقعر از يالها ،گوشهها را

کمترين يالهاي مورد نیاز در آن  2n-3يال باشد ،همچنین تمامي رئوس

به هم متصل ميکند .فرض کنید مجموعهاي از

نقطه در صفحه

يك شبه مثلثبندي کمینه نوكدار ميباشند؛ به اين معني که در بین تمام

است شبهمثلثبندي يك تقسیمبندي از پوستهي محدب به شبه-

زواياي وابسته به آن رئوس ،يك زاويهي بزرگتر از  πوجود داشته

مثلثهايي است که مجموعه رئوس آن باشد[.]2

باشد.

در سال  ]3[ Streinu ،2000نشان داده که بین استحکام گرافها و

هدف اين مقاله ارائه روشهايي جديد براي شبه مثلثبندي مجموعه

شبهمثلثبنديهاي کمینه ارتباط قوي وجود دارد عالوه بر اين او ثابت

نقاط  Sدر صفحه است تا بتواند تفکرات الگوريتمي جديدي را در اين

کرد که تعداد کمینه يالهاي مورد نیاز در يك شبهمثلثبندي نوك-

زمینه باز کند .اين مقاله نشان ميدهد که ايجاد اليههايي از پوسته محدب

دار

يال است .همچنین با استفاده از تئوري چند وجهي اويلر،

براي مجموعه نقاط و شبه مثلثبندي آنها با دو الگوريتم خاص منجر

تعداد شبهمثلثها در يك شبهمثلثبندي کمینه نوكدار

به تولید شبه مثلثبندي کمینه خواهد شد .همچنین الگوريتمي جديد

به هیچ ساختاري از مجموعه نقاط بجز تعداد آن بستگي ندارد[ .]9در

براي ايجاد يك چندضلعي ساده حلزوني شبه مثلثبندي شده ارائه مي-
دهد که تولید چندضلعيهاي ساده تصادفي در دو زمینه مهم کاربردي،
 1نویسنده عهدهدار مکاتبات ()m.naghdeforoshha@tiau.ac.ir

است که

يك شبه مثلثبندي ،رأسي که در بین تمام زواياي آن يك زاويه بزرگتر
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از 𝜋 وجود داشته باشد نوكدار نامیده ميشود .تمامي رئوس يك شبه

مثلثبندي مجموعه نقاط تصادفي در صفحه مطرح ميشوند .در بخش 1

مثلثبندي کمینه نوكدار ميباشند [.]1-6

تحلیل الگوريتمهاي پیشنهادي و نهايتاً در بخش  6نتیجهگیري ارائه
خواهد شد.

شبهمثلثبنديها به طور قابل مالحظهاي در هندسه محاسباتي مورد
توجه قرار گرفتهاند که عمدتاً ناشي از کاربردشان در تئوري استحکام،

 .2تعاریف اولیه

برنامهريزي حرکت بازوي روباتها ،مجموعههاي قابل رويت ،شعاع

چندضلعي ساده يك سطح محدود شده به وسیله يك مجموعه

پرتاب ،رديابي تصادم جنبشي و نگهباني کردن از چندضلعيها مي-

محدود از پارهخطهايي است که يك خم سادهي بسته را تشکیل مي-

باشد[ .]7-50با توجه به اينکه برخي از خواص ترکیبي و هندسي جالب

دهند .به عبارتي ،يك چندضلعي ساده

شبهمثلثبنديها اخیراً کشف شده اما هنوز بسیاري از پرسشهاي اصلي

 ،چندضلعي است که در آن يالها جز در رئوس همديگر را قطع

باز در مورد آنها باقي مانده است [.]2
در اين مقاله به مسئلهي شبهمثلثبندي مجموعه

با

نميکنند.

نقطه

به چندضلعي سادهاي که تمام زواياي داخلي بین رئوس آن

تصادفي در صفحه با استفاده از پوستههاي محدب اليهاي پرداخته و در

چندضلعي از 𝜋 کمتر باشد ،چندضلعي محدب ميگويند .بنا بر تعريف،

آن دو روش جديد شبهمثلثبندي مطرح ميشود که منجر به تولید شبه-

مجموعه از نقاط در صفحه محدب نامیده ميشود اگر و فقط اگر به

مثلثبندي کمینه خواهد شد .همچنین الگوريتمي جديد براي ايجاد يك

ازاي هر دو نقطه

چندضلعي ساده حلزوني ارائه شده است که به طور همزمان نیز شبه-

چندضلعي محدب

تولید اشیاء هندسي تصادفي مورد توجه خاص محققان قرار گرفته

اگر

است .به عنوان مثال  Epsteinتولید مثلثبندي تصادفي يکنواخت را

در صفحه

 ،کوچكترين

است که را محصور ميکند (شکل  -2ب).

تعداد اليههاي پوسته محدب مجموعه نقاط

معرفي ميشود

مورد مطالعه قرار داده است[.]55

باشد هر اليه با

 .در يك مجموعه از نقاط ،

نقاطي از پوسته محدب که در آنها زاويه داخلي اکیداً کوچكتر از 𝜋

در صفحه

باشد را نقاط رأسي مينامند.

مفروض است .هدف ايجاد يك چندضلعي سادهي تصادفي با توزيع
يکنواخت است (اگر

 .پس ميتوان نتیجه گرفت که يك چندضلعي با هر

پوسته محدب مجموعه نقاط

 ارزيابي زمان پردازنده مورد نیاز الگوريتمها.

چندضلعي ساده روي

 ،پاره خط واصل

پرکاربردترين ساختار در هندسه رباتیك پوسته محدب ميباشد.

 بررسي عملکرد الگوريتمها

مجموعه

کامالً درون واقع

نوع فرورفتگي نميتواند محدب باشد.

تصادفي در دو زمینهي مهم کاربردي حائز اهمیت است:

شامل



شود

مثلثبندي روي آن انجام ميشود .بطورکلي تولید چندضلعيهاي ساده

نقطه تصادفي

روي مجموعه رئوس تصادفي

سه نقطه

وجود داشته باشد

ماتريس

احتمال تولید همه اين چندضلعيها با يکديگر يکسان بوده و برابر

،

مفروض هستند.

و

اينگونه تعريف ميشود:

()1

است) [ ،]55-52به گونهاي که مجموعه رئوس چندضلعي ايجاد شده
شامل همه مجموعه نقاط باشد که به طور همزمان نیز شبهمثلثبندي

در صورتي که

ميشود.

نقطه

دو روش جديد ديگري از شبهمثلثبندي را نیز ارائه ميدهیم که

(دترمینان ماتريس ) باشد بین سه

رابطه پادساعتگردي وجود دارد و اگر

باشد بین اين سه نقطه رابطه ساعتگردي وجود دارد و

نسبت به سه روش ديگر ويژگي خاصي نداشته و فقط به عنوان

به

اين معني است که سه نقطه در يك خط واقع شدهاند.

الگوريتمي جديد براي شبهمثلثبندي مجموعه نقاط تصادفي در صفحه

دو نقطه در يك چندضلعي نسبت به هم قابل رويت هستند اگر

مطرح شدهاند.

پارهخط واصل بین آنها با هیچ پارهخط ديگري از همان مجموعه

ادامه مقاله به اين شکل سازماندهي شده است که در بخش 2

متقاطع نباشد (در حالت خاص دو پوسته محدب

تعاريف اولیه ارائه ميگردد .در بخش  3نحوهي ايجاد پوستههاي محدب

بگیريد بطوريکه

اليهاي بیان ميشود .در بخش  9الگوريتمهاي پیشنهادي جهت شبه-

به ترتیب در
05

درون
و

باشد .فرض کنید

و

و

را در نظر

دو نقطه رأسي

باشند ،اين دو نقطه را نسبت به هم قابل رويت

الگوریتمهاي ابتکاري براي شبه مثلثبندي مجموعه نقاط تصادفی در صفحه

باالي پشته قرار گیرد .سپس دو رأس سر پشته به همراه رأس بعدي

ميگويیم هرگاه پارهخط واصل بین آنها با هیچ پارهخط ديگري از همان
مجموعه متقاطع نباشد).
فرض کنید

(رأس
ميباشند

شده و پادساعتگردي يا ساعتگردي اين سه رأس متوالي تعیین ميشود.

که اين رئوس در خالف جهت حرکت عقربههاي ساعت قرار گرفتهاند

اگر زاويه پادساعتگرد بود رأس مورد نظر را در پشته درج ميکند در غیر

از

اين صورت عنصر سر پشته حذف ميشود و به همین ترتیب الگوريتم

 δرا زنجیره محدب گويند اگر از رأس

تکرار ميگردد .در نهايت تمام رئوسي که در پشته قرار دارند همان

 δرا کوتاهترين مسیر بین دو رأس

(شکل .)5
رئوس

رئوس يك چندضلعي ساده

 ،واقع شده بر روي مرز چندضلعي ستارهاي شکل) بررسي

مينامیم .مسیر

به رأس

و

رئوس واقع شده بر روي پوسته محدب ميباشند (شکل  -2ب).

روي مسیر آن حرکت کنیم مسیر راستگرد باشد در غیر

اين صورت مسیر

 δرا زنجیره مقعر مينامند.

(الف)

شکل  -1زنجیرهي محدب و مقعر

 .3ایجاد پوستههاي محدب الیهاي
در اين بخش به بررسي الگوريتم ايجاد پوسته محدب خواهیم
پرداخت .جهت ايجاد پوسته محدب مختصات رئوس و ترتیب اتصال
آنها به يکديگر مورد نیاز است .براي ايجاد پوسته محدب الگوريتمهاي
متفاوتي وجود دارد که در اين مقاله از الگوريتم گراهام نسخه استفاده
شده است .جهت محاسبه پوسته محدب ابتدا بايد نقاط کراني را پیدا کرد

(ب)

که در اين الگوريتم پايینترين نقطه سمت راست يك نقطه کراني مي-
باشد .مجموعه با

شکل  -2الف -چندضلعی ستارهاي شکل .ب -پوسته محدب

نقطه در صفحه مفروض است .بر اساس الگوريتم

اکنون نقاط روي اين پوسته محدب را از مجموعه نقاط خارج مي-

اسکن گراهام نسخه  ،مراحل زير طي ميشود:
مرحله اول :پايینترين نقطه سمت راست را پیدا کرده و اين نقطه را

کنیم و براي نقاط باقي مانده با انجام مراحل قبل ،مجدداً پوسته محدب

مينامیم.

ايجاد ميشود و اين کار تا زماني ادامه پیدا ميکند که به کمتر از سه نقطه

مرحله دوم :مابقي نقاط بر اساس زاويه حول نقطه
شوند .در صورتي که دو نقطه زاويه يکساني با

برسد به اين معني که يا يك نقطه و يا دو نقطه باقي مانده باشد .بدين

مرتب مي-

ترتیب پوستههاي محدب اليهاي ايجاد ميشوند.

داشته باشند ،يعني در

يك راستا باشند نقطهاي در نظر گرفته ميشود که فاصله بیشتري با
نقطه

دارد .سپس اين نقاط را از

 .4الگوریتمهاي پیشنهادي شبهمثلثبندي مجموعه نقاط

نامگذاري کرده و با

تصادفی در صفحه

اتصال اين نقاط به يکديگر يك چندضلعي ستارهاي شکل ايجاد خواهد

فرض کنید تعداد اليههاي محدب ايجاد شده در بخش قبلي،

شد (شکل  -2الف).
مرحله سوم :پايینترين نقطه (رأس
) که کمترين زاويه را نسبت به

باشد

) و نقطه بعد از آن (رأس

ام در اليه ام ميباشد.

دارد ،قطعاً بر روي پوسته محدب

واقع شدهاند پس اين دو رأس در پشته درج ميشوند بطوريکه

يعني اليهي ام که

در
05

است و

رأس
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رويتي که کمترين و بیشترين زاويه قطبي را نسبت به اين رأس دارند را

 .9.5الگوريتم پیشنهادي بیشترين نقاط قابل رويت
در اين الگوريتم هر رأس
رويت از اليهي
اليهي

به عنوان دو گوشه ديگر شبهمثلث درنظر ميگیريم و يالهاي مربوطه به

رأسي است که بیشترين نقاط قابل

را دارا باشد .هر رأس

عنوان دو ضلع شبهمثلث از رأس

تعدادي از رئوس

شوند.

را رويت ميکند .براساس اين الگوريتم رأسي که بیشترين

نقاط قابل رويت از اليهي

به دو رأس مورد نظر رسم مي-

را داشته باشد؛ به عنوان يك گوشه از

شبهمثلث انتخاب شده و دو رأس قابل رويتي که کمترين و بیشترين
زاويه قطبي را نسبت به اين رأس دارند را به عنوان دو گوشه ديگر شبه-
مثلث درنظر ميگیريم و يالهاي مربوطه به عنوان دو ضلع شبهمثلث از
به دو رأس مورد نظر رسم ميشوند.

رأس

اين دو رأس قابل

زنجیرهي مقعري که بر روي اليهي محدب

رويت را به يکديگر وصل ميکند؛ به عنوان ضلع سوم شبهمثلث
محسوب ميشود .اين الگوريتم را براي ديگر رئوس باقيمانده از اليهي

(الف)

تکرار ميکنیم با اين شرط که نقاط بین دو گوشهي انتهايي ضلع
مقعرِ شبهمثلث بدست آمده در مرحله قبل به عنوان نقاط قابل رويت
مرحله بعد درنظر گرفته نشوند.

همانطورر که در شکل ( -3الف) مشاهده ميشود رئوسي که بیش
از دو رأس قابل رويت دارند (رئوس قابل رويت بین دو رأسي که
کمترين و بیشترين زاويه قطبي را داشته)؛ با استفاده از خطچین
نمايان شدهاند .از بین تمامي رئوس اليهي

رأس

بیشترين

نقاط قابل رويت را دارد (چهار نقطه قابل رويت)؛ بنابراين در اين
مرحله دو رأس قابل رويت

(ب )

که کمترين و بیشترين زاويه قطبي

شکل  -3الف -تعیین نقاط قابل رویت براي هر رأس از الیه

را دارند ثابت شده (شکل  -3ب) و مجدداً الگوريتم براي ديگر

ب -ثابت شدن دو رأس قابل رویت

رئوس تکرار ميشود .در نهايت خروجي الگوريتم مطابق با شکل

در مرحله اول،

و تعیین مجدد نقاط قابل رویت دیگر

رئوس از الیه

( )9خواهد بود .با اعمال اين الگوريتم بر روي تمامي اليهها شبه-
مثلثبندي مجموعه نقاط داده شده در صفحه ايجاد ميشود.
 .9.2الگوريتم پیشنهادي کوتاهترين طول
براساس اين الگوريتم براي تمامي رئوس
جداگانه رئوس قابل رويتشان از اليهي

از اليهي

بطور

تعیین ميشود .سپس دو

رأس قابل رويتي که کمترين و بیشترين زاويه قطبي را نسبت به رئوس
دارند درنظر گرفته شده و مجموع فاصله اقلیدوسي بین تكتك
رئوس

شکل  -4خروجی نهایی الگوریتم بیشترین نقاط قابل رویت

و دو رأس قابل رويتشان محاسبه ميشود (شکل -1الف).

از بین تمامي رئوس

از اليهي

براساس شکل (-1الف) مجموع فاصله اقلیدوسي دو دورترين رأس

 ،رأسي که کوتاهترين طول را

قابل رويت نسبت به رأس

داشته باشد به عنوان گوشهاي از شبهمثلث انتخاب شده و دو رأس قابل

از اليهي

کمترين مقدار را داشته،

بنابراين در اين مرحله رئوس قابل رويت رأس
05

ثابت شده (مطابق با
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شکل -1ب) و مجدداً الگوريتم براي ديگر رئوس تکرار ميشود .در

در مرحله قبل به عنوان نقاط قابل رويت مرحله بعد درنظر گرفته نشوند.

نهايت خروجي الگوريتم مطابق با شکل ( )6خواهد بود:

با اعمال اين الگوريتم بر روي تمامي اليهها شبهمثلثبندي مجموعه نقاط
داده شده در صفحه ايجاد ميشود .با توجه به اينکه اين الگوريتم
براساس کوتاهترين طول عمل ميکند جزو الگوريتمهاي شبهمثلثبندي
مجموعه نقاط با کمترين هزينه درنظر گرفته ميشود.

 .9.3الگوريتمهاي پیشنهادي شبهمثلثبندي کمینه نوكدار
براي انجام الگوريتم ابتدا از بین تمام رئوس قابل رويت هر رأس
 ،دو رأس قابل رويتي که کمترين و بیشترين زاويه قطبي را نسبت به
اين رأس دارند به عنوان دو دورترين رأس قابل رويت منظور ميگردند.
بدين ترتیب براي تمامي رئوس اليه

(الف)

 ،دو رأس

نسبت به اليه

قابل رويت وجود خواهد داشت .به عنوان مثال همانطوهمانطور شکل
(-7الف) نشان داده شده است رأس
و

از اليه محدب

را از اليه محدب

 ،چهار رأس

رويت ميکند که

و

به

عنوان دو دورترين رأس قابل رويت انتخاب ميشوند (شکل-7ب).

(ب)
شکل  -5الف -تعیین نقاط قابل رویت براي هر رأس از الیه

در مرحله اول بر

اساس فاصله اقلیدوسی ،ب -ثابت شدن دو رأس قابل رویت

و تعیین مجدد

(الف)

نقاط قابل رویت دیگر رئوس از الیه

(ب)

شکل  -6خروجی نهایی الگوریتم كوتاهترین طول

شکل  -7الف -رئوس قابل رویت رأس

در اين الگوريتم نیز همانند الگوريتم قبلي زنجیرهي مقعري که بر
روي اليهي محدب

قابل رویت رأس

اين دو رأس قابل رويت را به يکديگر وصل

همانطور که بیان شد ،تمامي رئوس در پوستههاي محدب اليهاي

ميکند؛ به عنوان ضلع سوم شبهمثلث محسوب ميشود .اين الگوريتم را
مجدداً براي ديگر رئوس باقيمانده از اليهي

از الیه

 .ب -دو دورترین رأس

نسبت به اليه بعدي خود دو دورترين رأس قابل رويت دارند .در اين

تکرار ميکنیم با اين

بخش براي ايجاد شبهمثلثبندي بايد يکي از اين دو رأس انتخاب شوند

شرط که نقاط بین دو گوشهي انتهايي ضلع مقعرِ شبهمثلث بدست آمده
05
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و دو رأس قابل رويت آن رابطه پادساعت-

که در ادامه دو روش جديد براي انتخاب يکي از دو رأس قابل رويت

رأس مورد نظر از اليه

جهت شبهمثلثبندي مطرح ميشود.

گردي برقرار باشد .بدين ترتیب که ،رأس مورد نظر در اليه ام را
درنظر گرفته و دو رأس قابل رويت را

 .9.3.5الگوريتم انتخاب رئوس قابل رويت ساعتگرد

پادساعتگرد باشد پارهخط بین

رأس قابل رويت تعیین شده ،رأسي انتخاب ميشود که بین رأس مورد

قابل رويت را

متصل ميشود در صورتي که )

و دو رأس قابل رويت آن رابطه ساعتگردي برقرار باشد.

بنابراين رأس مورد نظر در اليه ام را

پارهخط بین

در نظر گرفته و دو رأس

گرد باشد پارهخط بین
)

بر روي پوستههاي محدب اليهاي اعمال کنیم اليههاي محدب مطابق

متصل ميشود در صورتي که

ساعتگرد باشد پارهخط بین

متصل ميشود .با اتصال اين خطوط در هر

(بطوريکه براي هر يك از اليهها ،تنها يکي از دو روش استفاده شود) را

ساعت-
و

پادساعتگرد باشد.

چنانچه يکي از دو روش مطرح شده و يا ترکیبي از دو روش

(انديس دورترين رأس قابل رويت) مينامیم .چرخش از رأس مورد نظر
و

و

و

اليه رئوس قابل رويت پادساعتگرد تولید ميشوند (شکل-5ب).

(انديس نزديكترين رأس قابل رويت) و

به دو رأس قابل رويت را بررسي کرده اگر )

و

چرخش از رأس مورد نظر به دو رأس قابل رويت را بررسي کرده اگر

در روش انتخاب رئوس قابل رويت ساعتگرد ،از بین دو دورترين
نظر از اليه

مينامیم.

شکل  1شبهمثلثبندي ميشوند.

متصل

ميشود .با اتصال اين خطوط در هر اليه رئوس قابل رويت ساعتگرد
تولید ميشوند (شکل-5الف)

(الف)

شکل  -9خروجی الگوریتم به روش پادساعتگرد

 .9.9الگوريتم ايجاد چندضلعي ساده حلزوني شبهمثلثبندي شده
الگوريتم پیشنهادي شامل دو مرحله است که با اعمال اين دو مرحله
بر روي اليههاي محدب ،با ايجاد شبهمثلثهاي پيدرپي در نهايت
چندضلعي حلزوني شکل شبهمثلثبندي شده حاصل ميشود.

مرحله اول الگوریتم:
را در نظر گرفته و روي
گام اول-

محدب) يك نقطه را به عنوان نقطه شروع انتخاب نموده و آن را

(ب)
شکل  -8الف -انتخاب رأس قابل رویت ساعتگرد براي رأس

( بیرونيترين اليهي

مينامیم.

 .ب -انتخاب

گام دوم -در جهت پادساعتگرد دو نقطه ديگر را به ترتیب انتخاب

رأس قابل رویت پادساعتگرد براي رأس

و آنها را

 .9.3.2الگوريتم انتخاب رئوس قابل رويت پادساعتگرد

و

نامگذاري مينمايیم .اين سه نقطه را به عنوان

رئوس شبهمثلث درنظر گرفته و پارهخطهاي

در روش انتخاب رئوس قابل رويت پادساعتگرد ،از بین دو

ايجاد ميکنیم.

دورترين رأس قابل رويت تعیین شده ،رأسي انتخاب ميشود که بین
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و
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گام سوم -در اين گام جهت ايجاد پارهخط واصل بین دو رأس
و

 ،پارهخط مذکور

 ،در صورت عدم وجود تقاطع با اليهي

رسم ميشود (شکل -50الف) ،در غیر اينصورت بايد از رأس
 ،نقاطي از اليهي

رأس

به

که با اين دو رأس زنجیره مقعر مي-

سازند انتخاب و رسم شوند .در اين مرحله از الگوريتم يك شبهمثلث
ايجاد شده است (شکل-50ب).

(الف)

(الف)

(ب)
شکل  -11الف -تغییر موقعیت مکانی رئوس مثلث در صورت وجود تقاطع با الیه
 .ب -تغییر موقعیت مکانی رئوس مثلث در صورت عدم تقاطع با الیه

مرحله دوم الگوريتم:
با مالقات آخرين نقطه روي اليهي
باقيمانده روي اليهي

(ب)
شکل  -11الف -عدم تقاطع با الیه

،

 .ب -تقاطع با الیه

نقطه روي اليهي

با اليهي
ب) رأس

روي زنجیرهي

نامیده و پارهخط

حرکت کرده و به ترتیب پارهخطهاي

بعد از اتمام اين دو مرحله ،با در نظر گرفتن

وارد اليهي

بعدي شده و نقطه مجاور به دورترين نقطه قابل رويت (در مرحلهي دوم

فعلي منتقل شده و

نقطه مجاور آن در جهت پادساعتگرد روي اليهي

به

واصل بین نقاط موجود در اين مسیر را رسم مينمايیم.

مقعر تغییر مکان مييابد (شکل -55الف).
به موقعیت مکاني رأس

يعني رأس

نقطه قابل رويت روي اليهي

در صورت تقاطع پارهخط

تغییر کرده و به نقطه مجاور رأس

را پیدا کرده آن را

مينامیم و

پارهخط واصل بین آن دو را رسم ميکنیم .همچنین از رأس

با درنظر گرفتن شرايط زير تغییر يابند:

الف) موقعیت مکاني نقطه

که در ايجاد زنجیره مقعر در مرحله اول

الگوريتم استفاده نشدهاند ،دورترين نقطه قابل رويت نسبت به آخرين

گام چهارم -براي ايجاد شبهمثلث بعدي بايد موقعیت مکاني رئوس
و

 ،در اين مرحله از بین نقاط

از الگوريتم) در جهت ساعتگرد را به عنوان نقطه شروع اين اليه درنظر

را رأس

ميگیريم و از گام دوم مرحله اول ،الگوريتم را با نقاط باقيمانده (بجز

را ايجاد ميکنیم (شکل -55الف و -55ب).

دورترين نقطه قابل رويت) در اين اليه ،ادامه ميدهیم و مراحل را تا
تکرار ميکنیم (شکل -52الف) .بدين ترتیب با تکرار مراحل
الگوريتم پیشنهادي تا

چندضلعي ساده حلزوني شبهمثلثبندي

شده ايجاد ميگردد (شکل -52ب).
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(الف)

اثبات درستي الگوريتم
در گام اول الگوريتم چون تعداد اليههاي محدب براي هر مجموعه
از نقاط،

است (

بديهي است.

) لذا وجود نقطه

لم .1در گام سوم الگوريتم بر روي اليهي
از طريق رأس

مفروض است اگر رأس

جهت ايجاد زنجیره مقعر از اليهي
اثبات .اگر رأس

(ب)
شکل  -12الف -ورود به الیه

که نقاطي از اليهي

 .ب -خروجی الگوریتم ایجاد چندضلعی ساده

 ،مثلث

قابل رويت نباشد نقاطي

وجود دارد.

از رأس

قابل رويت نباشد به اين معني است

در

∆ واقع شده است .از بین اين نقاط

نقطهاي که داراي کمترين زاويه قطبي نسبت به رأس

حلزونی شبهمثلثبندي شده

کرده و آن را

قضیه .1الگوريتم ابتکاري ارائه شده دو برابر تعداد نقاط موجود بر

∆

مينامیم .بديهي است که

است را پیدا

چپگرد است و لذا بر

روي زنجیره مقعر قرار خواهد گرفت از اين رو وجود زنجیره مقعر قابل

روي بیرونيترين اليهي محدب ،چندضلعي ساده تصادفي تولید ميکند.

اثبات خواهد بود.
با شروع الگوريتم بر روي اليهي

اثبات.

و وقوع اولین تقاطع با اليهي

و ايجاد زنجیره مقعر ،اولین نقطه در جهت پادساعتگرد را

از آنجايي که نقطه شروع الگوريتم هر يك از نقاط چندضلعي

آخرين نقطه را

محدب بیرونيترين اليه ميتواند باشد و جهت اجرا نیز ساعتگرد يا

(با مالقات آخرين نقطه روي اليهي

دوم الگوريتم) مينامیم .اگر

پادساعتگرد انتخاب گردد ،لذا دو برابر تعداد نقاط موجود بر روي

از طريق اليهي

به اين معني است که نقاط اليهي

بیرونيترين اليهي محدب ،چندضلعي ساده تصادفي تولید خواهد شد.

به

و

در مرحله
متصل باشد

به پايان رسیدهاند (تمامي نقاط

در ايجاد زنجیره مقعر استفاده شدهاند) و لذا الگوريتم را بايد از اليهي

شبه کد مربوط به الگوريتم ايجاد چندضلعي ساده حلزوني شبه-

ادامه دهیم در غیر اينصورت از بین نقاط باقيمانده بر روي اليهي

مثلثبندي شده به صورت زير ميباشد:

نقطه با کمترين زاويه قطبي نسبت به آخرين نقطه بر روي اليهي
را پیدا کرده و آن را  vمينامیم .بديهي است که  vاز اين نقطه
(آخرين نقطه بر روي اليهي

05
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مسائلي چون موزه هنري ميباشند و لذا الگوريتمهايي براي تولید

 تحلیل الگوریتمهاي پیشنهادي شبهمثلثبندي مجموعه.5
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ايجاد گراف قابل ديد داراي مرتبه زماني
مرتبه زماني ايجاد پوستههاي محدب اليهاي

 با اجراي هر کدام از الگوريتمهاي پیشنهادي جهت ايجاد9 در بخش
 موضوع قابل رويت بودن دو نقطه بايد،پارهخط واصل بین دو نقطه
بررسي شود که با ايجاد گراف قابل ديد مرتبه زماني آن
- با توجه به مسطح بودن گراف شبهمثلثبندي براي ايجاد کل شبه.است
 لذا در مجموع مرتبه زماني،زمان صرف ميشود

مثلثها حداکثر

.ميباشد

اين الگوريتمها

 نتیجهگیري.6
در اين مقاله روشهاي جديدي جهت شبهمثلثبندي مجموعه نقاط
 روند کار به گونهاي بود که ابتدا براي مجموعه.در صفحه مطرح شد
در صفحه پوستههاي محدب اليهاي ايجاد شده و سپس با اعمال

نقاط

- شبه،يکي از روشها و يا در مواردي ترکیبي از آن آنها بر روي اليهها
- بررسيها نشان داد که دو روش از شبهمثلث.مثلثبندي انجام گرديد
 به اين معني که تعداد شبه مثلثهاي،بنديهاي انجام شده کمینه بوده
شبه مثلث و تعداد يالهاي مورد نیاز در آن کمترين
 همچنین در اين مقاله الگوريتمي.ميباشد

تولید شده
مقدار ممکن يعني

جديد براي ايجاد يك چندضلعي ساده حلزوني شکل شبهمثلثبندي
 که با استفاده از.در صفحه ارائه شد

شده از مجموعه نقاط تصادفي

-اين الگوريتم پیشنهادي به ترتیب از بیرونيترين اليه محدب تا دروني
- چندضلعي حلزوني شبهمثلث،ترين اليه با ايجاد شبهمثلثهاي پيدرپي
 ايجاد چندضلعيهاي ساده از روي مجموعه.بندي شده ايجاد گرديد
نقاط تصادفي داراي کاربردهايي نظیر بررسي الگوريتمهاي ابتکاري در
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