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  وتر،يكامپ ي، دانشكده مهندسيئت علميه 

   رانير، تهران، ايركبيام يدانشگاه صنعت 
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تعيين وضعيت نقطه نسبت به يك چندضلعي يكي از مسـائل   :چكيده
بـه  در ايـن مقالـه، الگـوريتمي جديـد     . بنيادي هندسه محاسباتي اسـت 

منظور تعيين وضعيت يك نقطه نسبت به يك چندضلعي محـدب ارائـه   
هاي قبلي ارائه شده براي تعيين وضعيت نقطه نسـبت  الگوريتم. شودمي

هـاي چندضـلعي   به چندضلعي محدب يك پيش پـردازش بـر روي راس  
دهند و سپس وضعيت نقاط مورد بررسي را مورد ارزيـابي قـرار   انجام مي

در ايـن  . تم پيشنهادي نيازي به پيش پردازش نيستدر الگوري. دهندمي
هـاي چندضـلعي، سـه    الگوريتم با استفاده از جستجوي باينري بين راس

شوند كه نقطه مورد جستجو در داخل مثلث ايجاد شده از راسي پيدا مي
در صورتي كه چنين مثلثي پيـدا شـد نقطـه داخـل     . اين سه راس باشد

. ن صورت نقطه در خارج مثلث قرار داردچندضلعي قرار دارد و در غير اي
اين الگوريتم در شرايطي كه توزيـع نقـاط بـه صـورت يكنواخـت باشـد       

هرچنـد كـه   . كنـد مشـخص مـي  )O)1((وضعيت نقطه را در زمان ثابت 
)log(پيچيدگي زمان الگوريتم در بدترين حالت  nOاست.   

سـباتي، دربـرداري چندضـلعي محـدب،     هندسـه محا  :كلمات كليدي
 .هاي بر اساس مثلثروش

  مقدمه -1
اي از اشـياء  هـا بـراي مجموعـه   هندسه محاسباتي ادغام و ارائه الگوريتم

هـا اسـت و   اشكال هندسي مانند خط، نقطه، دايره و چندضلعي اجسام و
را  نظريهمطالعات بر روي خواص و نحوه ارتباط اعضاي اين مجموعه اين 

هندسه محاسـباتي از لحـاظ كـاربرد اهميـت زيـادي دارد      . ردبپيش مي
چون فضاهاي دو بعدي و سه بعدي تشـكيل دهنـده دنيـايي اسـت كـه      

-محاسـباتي مسـئله   ههندس مبحثدر . آنها قرار دارند اجسام فيزيكي در

بنـدي  ، مثلـث 2ها، برخورد خط1پوش محدب كههاي زيادي مطرح است 
 6، نمـودار ورونـي  5ستجوي محدوده، ج4، دربرداري چندضلعي3چندضلعي

 .ها هستنداز مهمترين اين مسئله
ترين يكي از ابتدايينسبت به يك چندضلعي، تعيين موقعيت نقطه 

هـاي  كاربردهاي فراواني در حـوزه  كهدر هندسه محاسباتي است  مسائل
هاي اطالعاتي جغرافيايي مختلفي همچون گرافيك كامپيوتري و سيستم

 .شـود ناميده مي "چندضلعي دربرداري"مطابق قرارداد مسئله اين . دارد
انجـام شـده و    دربرداري چندضـلعي اي بر روي مسئله مطالعات گسترده

. با كارائي گوناگون براي اين مسئله پيشنهاد شده است مختلفهاي روشه
گروه اول شامل  .[1]شوندها به طور كلي به دو گروه تقسيم مياين روش

 ،وسـيله محاسـبه و ارزيـابي يـك پـارامتر خـاص       هايي است كه بهروش
هـاي تقـاطع   ها شـامل روش اين روش. كندوضعيت نقطه را مشخص مي

هاي بر اسـاس جمـع   ، روش[4,5]هاي بر اساس مثلث ، روش[2,3]پرتو 
-هايي را شامل مـي گروه دوم روش. است [8]و عالمت افست [6,7]زاويه

جزيـه كـردن چندضـلعي در    شود كه سعي در حل مسئله با استفاده از ت
-9]، ذوذنقـه  [6]هاي ساده مانند مثلث، يا مولفه[13,14]هاداخل توري

مـرور   .دارنـد  [15]و چندضلعي محدب  [12]، چندضلعي ستارهاي [11
 .ارائه شده است [14]درها اين روشاز ي مناسب

ــاط ــه نقــــ }مجموعــــ }nppppP ,...,,, ــاره =321 ــط و پــــ خــــ
{ }nn pppppppp 1433221 ,...,,, −

ــك ــي  ي ــده م ــر نامي ــودزنجي ــك . ش ي
در چندضـلعي بـه   . است 1ppnو پاره خط n≥3چندضلعي يك زنجير با 

خـط   اگـر هـيچ دو پـاره   . شـود هاي مورد نظر ضلع هم گفته ميخطپاره
-غيرهمسايه از چندضلعي برخورد نداشته باشند چندضلعي را ساده مـي 

در  qو  pاه براي هر دو نقطه يك چندضلعي را محدب گويند هرگ .نامند
 .در داخل چندضلعي باشد pqخط داخل چندضلعي تمام نقاط پاره

هـا بـراي تعيـين وضـعيت نقطـه در داخـل       يكي از اولين الگـوريتم 
خط از نقطـه  در اين الگوريتم يك نيم. ارائه شده است [6]چندضلعي در 

به ازاء هـر ضـلع   . شودرسم ميمورد جستجو به طرف بيرون چندضلعي 
اگـر تعـداد    .شـود تقاطع خط مورد نظر با آنهـا بررسـي مـي    ،چندضلعي

هاي ايجاد شده فرد بود نقطه در داخل چندضلعي قـرار دارد و در  تقاطع
. ها، نقطه در خـارج چندضـلعي قـرار دارد   صورت زوج بودن تعداد تقاطع

گونه كه ديـده  نهما. است qو نقطه  Pنشان دهنده چندضلعي  1شكل 
سـه نقطـه تقـاطع دارد در     Pايجاد شـده بـا چندضـلعي     lشود خط مي

ايـن الگـوريتم داراي    .قـرار دارد  Pدر داخـل چندضـلعي   qنتيجه نقطه 
  .است nO)(پيچيدگي زماني 
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سه تقاطع با  lخط . Pدر چندضلعي qتعيين دربرداري نقطه  :)1(شكل

  دارد و در نتيجه داخل چندضلعي است  از طرف چپ Pچندضلعي 
الگوريتمي به منظـور تعيـين وضـعيت نقطـه      7قاي پرپاراتاآ [6]در 

در اين الگـوريتم يـك   . نسبت به يك چندضلعي محدب بيان كرده است
شـود و  در داخل چندضـلعي در نظـر گرفتـه مـي     zنقطه اختياري مانند 

-عي رسم مـي به هر راس چندضل zسپس صفحه با خطوطي كه از نقطه 
مـورد   سپس براي هر نقطـه . شودهاي مختلفي تقسيم ميشود به ناحيه

اي كه نقطه مـورد  با استفاده از جستجوي باينري ناحيه qجستجو مانند 
در طـرف چـپ ضـلع     qاگر نقطه . شودنظر در آن قرار دارد مشخص مي

pipi+1 ) قـرار داشـته   ) كه اين ضلع در داخل ناحيه پيدا شده واقع اسـت
قرار دارد و در غير اين صـورت در خـارج    Pاشد نقطه داخل چندضلعي ب

  ).2شكل (قرار دارد Pچندضلعي 

  
 )1هايي براي مسئله دربرداري محدب تقسيم محيط به ناحيه :)2(شكل

در داخل گوه  qشود كه با استفاده از جستجوي باينري مشخص مي
p1qp2  با توجه به اين كه  )2قرار داردq ست ضلع در سمت راp1p2  قرار

  خارج چندضلعي است qدارد نقطه 
 هـا بـه دو  ،مجموعه راس 8قاي اروركآدر الگوريتم ارائه شده توسط 

بــراي چندضــلعي محــدب دو راس بــا . [16]شــودقســمت تقســيم مــي
هـا بـه دو   ينـد مجموعـه راس  آبه دست مي yبيشترين و كمترين مقدار 

هايي و راس yبا بيشترين  تا راس yهايي از راس با كمترين قسمت راس
سـپس بـا   . دنشـو تقسيم مـي  yتا راس با كمترين  yاز راس با بيشترين 

را  Y=y(q)هر قسمت ضلعي كـه خـط    استفاده از جستجوي باينري در
بين دو ضلع پيدا شده بود نقطـه   qاگر نقطه . شودكند پيدا ميقطع مي

q        ي داخل چندضـلعي اسـت در غيـر ايـن صـورت خـارج آن چندضـلع
  ). 3شكل (است

  
 qبا توجه به قرار داشتن نقطه  ،qو نقطه  Pچندضلعي محدب : )3(شكل

يند نقطه آبين دو ضلعي كه با استفاده از جستجوي باينري به دست مي
q  داخل چندضلعي محدبP قرار دارد  

در اين مقاله الگوريتمي به منظور تعيين وضعيت نقطـه نسـبت بـه    
الگوريتم پيشنهادي نيازي بـه پـيش   . تچندضلعي محدب ارائه شده اس

در اين الگـوريتم بـا اسـتفاده از جسـتجوي بـاينري بـين       . پردازش ندارد
شوند كه نقطه مورد جسـتجو در  هاي چندضلعي، سه راسي پيدا ميراس

در صـورتي كـه چنـين    . داخل مثلث ايجاد شده از ايـن سـه راس باشـد   
در غيـر ايـن صـورت     مثلثي پيدا شد نقطه داخل چندضلعي قرار دارد و

-اين الگوريتم در مقايسه با الگوريتم. نقطه در خارج چندضلعي قرار دارد
  .هاي قبلي داراي پيچيدگي زماني بسيار مناسبي است

الگـوريتم   2در بخـش  . ادامه مقاله به اين صورت سازماندهي شده اسـت 
بررسي پيچيدگي الگوريتم پيشـنهادي در  . شودپيشنهادي شرح داده مي

  .نتيجه گيري است 4بخش . مده استآ 3 بخش

 يشنهاديتم پيلگورا -2
سعي در پيدا كـردن مثلثـي دارد كـه نقطـه مـورد      پيشنهادي الگوريتم 

بـه   .هاي چندضلعي باشـد هاي مثلث از راسجستجو داخل مثلث و راس
از  l3وl1،l2سـه خـط   : منظور تعيين موقعيت يك نقطه نسبت بـه مثلـث  

شود اگر هر سه در نظر گرفته مي Tمثلث نقطه مورد بررسي به سه راس
درجه باشـد آن نقطـه در    180هايي كمتر از زاويه l3l1و  l1l2 ،l2l3زاويه 

داخل مثلث قـرار دارد در غيـر ايـن صـورت نقطـه بيـرون مثلـث واقـع         
  ).4شكل(است

  
كمتر از  l3l1و  l1l2 ،l2l3هاي خطوط زاويه) q aو نقطه  T مثلث: )4(شكل
بيشتر  l2l3زاويه ) bداخل مثلث قرار دارد  qد و نقطه درجه هستن 180

  خارج مثلث قرار دارد qدرجه در نتجه نقطه  180از 
 ،با توجه به مطالب باال و شرايط وجود يك نقطـه در داخـل مثلـث   

 )v1, v2, v3 مانند(الگوريتم به دنبال سه راس از چندضلعي محدب است
 ے v1qv3درجه و زاويـه   180كمتر از  ے v2qv3و  ے v1qv2كه زاويه 
 180كمتر از  ے v3qv1كه معادل با مقدار زاويه ( درجه  180بيشتر از 

در  v3ا يـ  v2 .گيريمدر نظر مي p1را همواره برابر با  v1 .باشد)درجه است
در حـين انجـام الگـوريتم    گـر  يراس د شـود و همان ابتدا مشـخص مـي  

   ).در صورت وجود(شودمشخص مي
هـاي چندضـلعي محـدب بـه     شـود راس رض ميدر اين الگوريتم ف

هـر نقطـه نسـبت بـه     . ترتيب بر روي فيلـدهاي يـك بـردار قـرار دارنـد     
چندضلعي محدب يكي از دو موقعيت داخل چندضلعي محدب و بيـرون  

براي هر نقطه ورودي، الگوريتم جديد موقعيـت  . چندضلعي محدب دارد
  .كندنقطه مورد نظر را مشخص مي

يك خط از نقطه . است qاي تعيين موقعيتش نقطه مورد بررسي بر
p1  بهq همچنين از نقطـه  . شودمتصل ميq    خطـي بـه راسpx   كـهx 

در نظـر   p1qpxبرابـر زاويـه    αزاويـه  . شـود است متصل مي n+1/2 برابر
   .تواند اتفاق بيفتدميαسه حالت براي زاويه . شودگرفته مي
• 180=α 

 ).5شكل (داخل چندضلعي است qدر اين حالت نقطه 
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. α=180براي  qچندضلعي محدب و تعيين وضعيت نقطه : )5(شكل

a( چندضلعي محدبP  و نقطهq b ( در نظر گرفتن خطl1  وl2 با توجه ،
  قرار دارد Pداخل چندضلعي محدب  qنقطه  l1l2به زاويه 

• 180<α 
و  qبرابر خـط گذرنـده از نقطـه     l2راس دوم مثلث و خط  pxراس 

در اين حالت محدوده جستجو نيمه دوم . شوددر نظر گرفته مي pxراس 
راس سـوم  . باشد و هدف پيدا كردن راس سـوم مثلـث اسـت   ها ميراس

بـه   هاي محدوده جستجو با استفاده از جسـتجوي بـاينري  مثلث از راس
، بـا خـط گذرنـده از راس سـوم و     l1خط ). درصورت وجود(يدآدست مي

) l1l3>180(درجـه  180اي بزرگتـر از  ، بايد زاويه)l3(نقطه مورد جستجو
درجـه   180بايـد كـوچكتر مسـاوي     l2l3داشته باشند و همچنين زاويه 

خـط گذرنـده از    بـا  l1در حين جستجو هرگاه زاويه خط ). 6شكل (باشد
بـود نشـان    αكمتـر از زاويـه    ،س مياني محـدوده جسـتجو  و را qنقطه 

  . نسبت به چندضلعي است qدهنده بيرون بودن نقطه 

  
 α>180براي  qچندضلعي محدب و تعيين وضعيت نقطه : )6(شكل

a( چندضلعي محدبP  و نقطهq b ( در نظر گرفتن خطl1)p1q ( و
l2)qp4 (c ( درنظر گرفتن خطl3)qp6 (d ( پيدا كردن مثلث مورد نظر  

• 180>α 
و راس  qبرابر خط گذرنـده از نقطـه    l3راس سوم مثلث و خط  pxراس 

px در ايـن حالـت محـدوده جسـتجو نيمـه اول      . شوددر نظر گرفته مي
راس دوم . باشد و هـدف پيـدا كـردن راس دوم مثلـث اسـت     ها ميراس

هاي محدوده جستجو با استفاده از جسـتجوي بـاينري بـه    مثلث از راس
، بـا خـط گذرنـده از راس دوم و    l1خـط  ). درصورت وجود(يدآدست مي

) l1l3<180(درجه 180اي كوچكتر از ، بايد زاويه)l2(نقطه مورد جستجو
درجـه   180بايـد كـوچكتر مسـاوي     l2l3داشته باشند و همچنين زاويه 

و خـط گذرنـده از    l1گاه زاويـه خـط   در حين جستجو هر). 7شكل(باشد
بـود نشـان    αو راس مياني محـدوده جسـتجو بيشـتر از زاويـه      qنقطه 

   .نسبت به چندضلعي است qدهنده بيرون بودن نقطه 

  
. α<180براي  qچندضلعي محدب و تعيين وضعيت نقطه : )7(شكل

a( چندضلعي محدبP  و نقطهq b ( در نظر گرفتن خطl1  وl3 c ( درنظر
) d) درجه 180بيشتر از  l2l3زاويه (و عدم برقراري شرايط l2گرفتن خط 

  پيدا كردن مثلث مورد نظرو  l2درنظر گرفتن خط 

در صورتي كـه محـدوده جسـتجو    α<180و  α>180حاالت  يبرا
  .است Pلعي تهي شد نشان دهنده نبودن نقطه مورد بررسي در چندض

  يشنهاديتم پيالگور يدگيچيپ -3
. گيرددر اين قسمت پيچيدگي الگوريتم پيشنهادي مورد ارزيابي قرار مي

نجايي كه تنها چندضلعي آبراي پيچيدگي فضاي الگوريتم پيشنهادي، از 
 .اســت nO)(شــود، داراي پيچيــدگي فضــاييداري مــينگــه Pمحــدب 

ها به صـورت يكنواخـت   راي حاالتي كه توزيع راسالگوريتم پيشنهادي ب
نقطـه در   كند و در صورت بـودن در صفحه باشد بسيار مطلوب عمل مي

-داخل چندضلعي وضعيت آن را با پيچيدگي زماني ثابت به دسـت مـي  
اين الگوريتم براي نقطه مورد جستجو كه در داخل چندضلعي قرار . وردآ

جسـتجو وضـعيت نقطـه را مشـخص      براي نيمي از حاالت با اولين. دارد
را در دومـين   طهبراي نيمي از نيمه حاالت باقيمانده وضعيت نق. كندمي

كند و به همين ترتيـب تـا انتهـا وضـعيت نقطـه را      جستجو مشخص مي
 1بـر اسـاس رابطـه     طـه در واقع پيدا كردن وضعيت نق. كندمشخص مي

i2حتمـال بـه ا ام نشان دهنده ايـن اسـت كـه    iجمله  1در رابطه. است
1 

بـه  . شـود امـين جسـتجو مشـخص مـي    iمورد بررسي در ت نقطه يوضع
بايد دنباله مورد نظـر را   ،تعيين وضعيت نقطهپيچيدگي منظور محاسبه 

  .شودمي 2جمع كنيم كه برابر رابطه 
n

n
2

,....,
16
4,

8
3,

4
2,

2
1  )1( 

....
16
4

8
3

4
2

2
1

21

++++=∑
=

N

n
n

n  )2( 
مقـدار   9، بسط مـاكلورن 2جواب رابطه به منظور پيدا كردن 

x−1
1 

  :است 3گيرد كه برابر با رابطهمدنظر قرار مي
.....1

1
1 432 +++++=
−

xxxx
x

 )3( 
رابطه در آنها  xو ضرب مقدار ، 3با مشتق گرفتن از دو طرف رابطه 

  :را داريم 4
.....432

)1(
432

2 ++++=
−

xxxx
x

x  )4( 
 2مقدار رابطـه  . در نظر گرفته شود ½ برابر xدر صورتي كه مقدار 

  :را داريم 5يد و در نتيجه رابطه آبه دست مي
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N
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n  )5( 
شود كه در صورتي كه توزيع نقاط به ديده مي 5با توجه به رابطه 

صورت يكنواخت باشد مسئله وضعيت نقطه مورد جستجو را بطور 
نتيجه پيچيدگي زماني  كند و درمتوسط با دو بررسي تعيين مي

 8در شكل . است O)1( ها برابرالگوريتم براي توزيع يكنواخت راس
-مي همان گونه كه ديده. شودراس ديده مي 16چندضلعي محدب با 

شود نقاط واقع در محدوده سبز رنگ با اولين بررسي وضعيتشان 
دو بررسي  نقاط واقع در محدوده زرد رنگ با. شودمشخص مي

و در نهايت نقاط داخل محدوده قرمز رنگ . شودوضعيتشان مشخص مي
  .شودبا سومين بررسي وضعيتشان مشخص مي

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  
چندضلعي )a ها براي چندضلعي محدبتوزيع يكنواخت راس :)8(شكل

تقسيم چندضلعي )bراس  16ها با تعداد محدب با توزيع يكنواخت راس
 است qنقطه  يبرا يجوكه مورد جست هايي مشخصبه ناحيه

چندضـلعي محـدب    يهـا راسهـا   piكه  pi-1pipi+1براي هر مثلث 
)log(، وضعيت نقاط داخل اين مثلث با هستند nOشودمشخص مي .

-اگر اين مثلث بزرگ باشد تاثير خود را بر روي پيچيدگي الگوريتم مـي 
. ط اسـت نشان دهنده يكي پوش محـدب بـا ايـن شـراي     9شكل . گذارد

شـود وضـعيت نقـاط داخـل مثلـث      ديده مي 9همان گونه كه در شكل 
p15p16p1  با)log( nOالزم به ذكر است كه تعـداد  . شودمشخص مي
توانند از يك حد مشخصي بيشتر شود چـرا كـه در آن   ها نمياين مثلث

  .شرايط شكل ايجاد شده يك چندضلعي محدب نيست

  
ضلعي  چند)a ها براي چندضلعي محدبهمگون راستوزيع نا :)9(شكل

تقسيم چندضلعي )bراس  16ها با تعداد محدب با توزيع ناهمگون راس
  است qنقطه  يبرا يكه مورد جستجو هايي مشخصبه ناحيه

الگوريتم ارائه شده توسط اقاي پرپاراتا داراي پيش پردازش با پيچيـدگي  
)(nO  قطــه را در تمــام حــاالت بــا پيچيــدگي     اســت و وضــعيت ن
)log( nOكنند و همچنين داراي پيچيدگي فضايمشخص مي)(nO 

كه اين پيچيدگي فضايي از پيچيدگي فضاي الگوريتم پيشـنهادي  . است
الگوريتم ارائه شده توسط اقاي ارورك داراي پـيش  . ضريب بيشتري دارد

)log(دگي زمـاني پردازش بـا پيچيـ   nO     اسـت و وضـعيت نقطـه را در
)log(تمامي حاالت با پيچيدگي nO همچنـين داراي  . دهدانجام مي

  . است nO)(پيچيدگي فضاي

  نتيجه -4
در اين مقاله الگوريتمي جديد به منظور تعيين وضعيت نقاط نسـبت بـه   

الگوريتم ارائه شده داراي پيچيـدگي  . رائه گرديديك چندضلعي محدب ا
زماني بسيار مناسب اسـت و در شـرايطي كـه توزيـع نقـاط بـه صـورت        

وضــعيت نقطــه را ) O)1((يكنواخــت باشــد بــا پيچيــدگي زمــاني ثابــت
اين الگـوريتم در بـدترين حالـت وضـعيت نقطـه را در      . كندمشخص مي

)log(پيچيدگي زماني nO الگـوريتم ارائـه شـده    . كنـد مشخص مي
نيازي به هيچ گونه پيش پردازشي ندارد و پيچيدگي فضاي آن نيز تنهـا  

)(nO اين در . داري خود چندضلعي محدب استاست كه مربوط به نگه

هاي گذشته در اين ضمينه داراي پيش پـردازش  حالي است كه الگوريتم
ندضلعي محدب هسـتند و تعيـين وضـعيت نقطـه در آنهـا در      بر روي چ

)log(همه حاالت با پيچيدگي زماني nOاين الگوريتم. شودانجام مي-
 .سازي بيشتري نسبت به الگوريتم ارائه شده دارندها پيچيدگي ذخيره
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