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هاي ساده با کمترين تعـداد نـواحي        مسئله پوشش چندضلعي   :چکيده
هاي تقريبي در اين    بنابراين طراحي الگوريتم  .  است NP-hardاي  ستاره

تا بـه حـال بـراي ايـن مـسئله           . زمينه از اهميت بسياري برخوردار است     
⎣بهتر از   الگوريتم تقريبي که فاکتور تقريبش       ⎦3/n     باشد طراحي نـشده 

جديـدي بـا فـاکتور تقريـب     ما در ايـن مقالـه الگـوريتم  تقريبـي            . است

⎡ ⎤8/n                  براي مسئله مـذکور ارائـه کـرده ايـم کـه داراي زمـان اجـراي 

)( 3nOباشد مي.  

هـا، مـسئله   ندضـلعي الگوريتم تقريبـي، پوشـش چ   :كليدي واژه هاي
  .اياي، نواحي ستارهگالري هنري، نگهباني نقطه

  مقدمه ‐ ١

-حوزه. تجزيه چندضلعي ها کاربردهاي تئوري و عملياتي زيادي دارد
 ،]۱۳[هاپايگاه داده ،]۱۲[،پردازش داده]۶[مانند تشخيص الگو هايي

تقسيم بندي نواحي  ،]۱۶[گرافيک کامپيوتري ،]۱۴[پردازش تصوير
همچنين در هندسه محاسباتي ارائه . توان نام برد را مي]۱۰[ مسيريابي

هاي ساده بسيار سختر از ارائه الگوريتم براي مسائل مرتبط با چندضلعي
هاي هاي ساده مانند چندضلعيالگوريتم براي انواع خاص چندضلعي

هاي يک روش براي حل مسئله. باشدمحدب و ستاره اي و غيره مي
ست که چندضلعي داده شده را به  اهاي ساده اينمرتبط با چندضلعي

ها هاي ساده تري تجزيه کرده و سپس مسئله را براي اين بخشبخش
هايي توان به زير چندضلعيهاي ساده را ميچند ضلعي. ]۵[حل کنيم

اي، حلزوني، يکنواخت و غيره هاي محدب، ستارهمانند زير چندضلعي
  .تجزيه کرد

 y مانند Pي ديگري در  توسط نقطهPاده  در چندضلعي سxي نقطه
ي مذکور بطور کامل در قابل رويت است هر گاه خط واصل دو نقطه

گوييم هر اي مي را ستارهPيک چند ضلعي مانند .  قرار گيردPداخل 
 وجود داشته باشد بطوريکه هر نقطه Pگاه حد اقل يک نقطه در داخل 

 که هر Pجموعه نقاطي از به م.  توسط آن نقطه قابل رويت باشدPاز 
-تجزيه چندضلعي به بخش. گوييم ميP را مي بينند، هسته Pنقطه از 

ها بجز در مرزها باهمديگر هاي ساده تر را افراز گوييم هرگاه اين بخش
همچنين منظور از پوشش چندضلعي توسط . اشتراکي نداشته باشند

-اين بخشست که هيچ محدوديتي در اشتراک  اهاي ساده تر اينبخش
ها با توجه به مورد بهينه البته افراز و پوشش چندضلعي. ها وجود ندارد

گاهي در تجزيه چندضلعي هدف اينست . سازي باهمديگر فرق مي کنند
ها تجزيه شود که چندضلعي داده شده به کمترين تعداد زير چندضلعي

و گاهي هدف اينست که چندضلعي داده شده به تعدادي زير چندضلعي 
هاي داخلي که براي تجزيه مورد زيه شود بطوريکه مجموع اندازه لبهتج

آنچه در اين مقاله مورد نظر است . استفاده قرار گرفته اند،کمينه شود
  .باشدمورد اول مي 

نشان داد که افراز چند ضلعي هاي حفره دار به  Keil ١٩٨٣در سال 
 در. ]۹[باشد ميNP-hardاي کمترين تعداد نواحي ستاره

هاي بدون حفره  براي افراز چندضلعي]۲[ و همکارانش١٩٨١Avisسال
 O(nlogn)الگوريتمي با زمان اجراي  اي، ناحيه ستاره n/3به حداکثر
 ]Aggarwal ]۳ و Chazelle ۱۹۸۴بعداً در سال .ارائه دادند

اي با  ناحيه ستارهn/3توانستند الگوريتمي براي افراز چندضلعي به 
 توانست ]Keil ]۹ ١٩٨٤در سال. ارائه بدهند O(n)زمان اجراي 

nNn (الگوريتمي با زمان اجراي log25O(ها  براي افراز چندضلعي
 تعداد رئوس Nاي ارائه کند که در آن به کمترين تعداد نواحي ستاره

  .باشدمقعر چندضلعي مي

 نشان دادند که پوشش ]۱۵[ و همکارانشRourke ١٩٨٣در سال
اي هاي حفره دار با کمترين تعداد نواحي ستاره اي مسئلهيچندضلع

NP-hard١٩٨٦همچنين در سال .باشد ميLee و Lin ]۱۱[ نشان 
 هاي بدون حفره بشرطيکه هستهدادند که مسئله مذکور براي چندضلعي

 بعداً. باشد ميNP-hardنيز  اي شامل يک راس باشد،نواحي ستاره
Aggarwal ]۴[رط فوق الزم نيست و مسئله مذکور  نشان داد که ش

بدليل سختي .  باشد ميNP-hardهاي بدون حفره براي چندضلعي
هاي محدودي از مسئله پوشش چندضلعي توسط نواحي مسئله، نسخه

اي از اين مسئله تاکيد شده است که در نسخه. اي تعريف شدستاره
 Ghosh ۱۹۸۶در سال. داي رئوس چندضلعي باشهسته نواحي ستاره

 براي اين مسئله الگوريتمي تقريبي با فاکتور تقريب لگاريتمي با ]۷[
)log(زمان اجراي  5 nnOارائه کرد . Aggarwal ۱[ و همکارانش[ 

يب لگاريتمي براي ر الگوريتمي تقريبي با فاکتور تق١٩٨٨در سال 
اي ارائه ي جديدي از مسئله پوشش چندضلعي با نواحي ستارهنسخه
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اي متشکل از اضالع خود چندضلعي ادند که در آن اضالع نواحي ستارهد
البته زمان اجراي . باشدو يا امتداد آنها و يا قطر هاي چندضلعي مي

 اي که قطرها را در نظر نميالگوريتم آنها براي نسخه
)log(گيرد 4 nnO ها را هم در نظر مياي که قطرو براي نسخه-
)log(گيرد 8 nnO باشدمي.  

 ي مسئله تا به حال فاکتور تقريبي بهتر ازبراي حالت محدود نشده

⎣ ⎦3/n آنچه ما در اين مقاله ارائه مي. در مقاالت محاسبه نشده است-
⎡ي با فاکتور تقريب کنيم الگوريتم تقريبي جديد ⎤8/n  براي مسئله

باشد که هيچ اي ميهاي ساده با نواحي ستارهضلعيپوشش چند
الگوريتم . اي در نظر گرفته نشده استمحدوديتي در مورد نواحي ستاره

)(ما داراي زمان اجراي 3nOباشدمي.  

 توجه به نواحی خاص و توصيف الگوريتم ‐ ٢
ي ساده وجود دارد که داراي خواص هانواحي جالبي در چندضلعي

توان از اين نواحي براي طراحي الگوريتمي تقريبي باشند و ميلبي ميجا
اين نواحي که به آنها . براي مسئله پوشش چندضلعي استفاده نمود

گوييم از امتداد دادن اضالع رئوس مقعر نواحي محدب ماکسيمال مي
اوال محدب . باشندآيند و داراي دو خاصيت ميچند ضلعي بدست مي

يعني با اضافه کردن حتي يک نقطه . باشندماکسيمال ميهستند و ثانيا 
. ضلعي به ناحيه، محدب بودن خود را از دست خواهد دادديگر از چند

 با امتداد دادن اضالع  رئوس مقعر، داخل چندضلعي به ١در شکل 
گوييم و از ترکيب هاي محدب ميشود که به آنها تکهنواحي افراز مي

با کنار هم قرار دادن . رسيمب ماکسيمال ميمناسب آنها به نواحي محد
باشند به يک ناحيه محدب هايي كه داراي عالمت دايره ميتکه

-هايي که داراي عالمت مربع ميرسيم و همچنين تکهماکسيمال مي
هايي که داراي عالمت باشند يک ناحيه محدب ماکسيمال ديگر و تکه

  .دهند تشکيل ميباشند ناحيه محدب ماکسيمال سوم راضربدر مي

  
  نواحي محدب ماکسيمال ): ١ (شکل

همانطور که گفته شد هر سه ناحيه محدب ماکسيمال محدب بوده و 
اي به آنها اضافه کرد بدون اينكه محدب بودن آنها از توان هيچ تکهنمي

  .بين برود

Pcيک ناحيه محدب مثل  : تعريف تکه محدب  را يک تکه ⊃
  b مي ناميم هرگاه ناحيه محدب ديگري مثلPاز چند ضلعي محدب 

 باشد وبا امتداد دادن يکي از اضالع bي محض  زيرمجموعهcنباشد که 
  . رئوس مقعر به دو قسمت تقسيم شود

يک ناحيه محدب در داخل چند ضلعي : تعريف ناحيه محدب ماکسيمال
رار دادن يک يا گوييم هرگاه از کنار هم قرا ناحيه محدب ماکسيمال مي

يعني با اضافه . چند تکه محدب بدست آمده باشد و ماکسيسمال باشد
  .کردن هر تکه محدب ديگري  به آن محدب بودن آن از بين برود

مکمل يک ناحيه غير محدب : تعريف تکه  مکمل يک ناحيه غير محدب
bي محدبي از چندضلعي  که تنها يک راس مقعر دارد، تکهP است که 

 مشترک b و حداقل در يک ضلع  با b بوده و در راس مقعر bجدا از 
  .باشد

توان از يـک نقطـه ديـد زد و          هر ناحيه محدب ماکسيمال را مي      :نتيجه  
اي که خارج از يک ناحيـه محـدب ماکـسيمال قـرار دارد نمـي                هر نقطه 

  .تواند کل آن ناحيه محدب ماکسيمال را ديد بزند

 توصيف الگوريتم  ١‐ ٢
ابتدا با امتداد . آيديتم به صورت خالصه در ادامه ميتوصيف اين الگور 

 O(n)هاي محدب را بدست آورده و سپسدادن اضالع رئوس مقعر، تكه
يك پوشش (  تا ناحيه محدب ماكسيمال را از تركيب آنها بدست آورده
و اشتراكات ) از چندضلعي داده شده توسط نواحي محدب ماكسيمال

حاسبه كرده و با استفاده از الگوريتم اين نواحي محدب ماكسيمال را م
؛ ]8[كه براي مساله پوشش مجموعه ارائه شده است Johnsonتقريبي 

آوريم كمترين تعداد اشتراكات نواحي محدب ماكسيمال را به دست مي
بطوريكه هر يك از نواحي محدب ماكسيمال در حداقل يكي از اين 

-نواحي مشترك هستهدر نهايت هر يك از اين . اشتراكات شريك باشند
اي متشكل از نواحي اي مي شود كه اين ناحيه ستارهي يك ناحيه ستاره

  . محدب ماكسيمالي است كه در ابن ناحيه مشترك اشتراك دارند
تواند البته در يك چندضلعي ساده، تعداد نواحي محدب ماكسيمال مي

 محدب ي نواحيبنابراين ما در فاز اول الگوريتم همه. ]1[نمايي باشد
ماكسيمال را بدست نمي آوريم بلكه براي هر يك از رئوس مقعر مثل 

ivهاي محدبي كه در راس  تعداد تكهiv مشتركند را به دو گروه افراز
 ام هستند و ديگري آنهاييكه iي يكي آنهاييكه در امتداد لبه: كنيممي

روه  اين دو گ2به عنوان مثال در شكل .  ام هستندi+1ي در امتداد لبه
  :را با دو رنگ متفاوت نشان اده ايم
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  ivافراز مجموعه تکه هاي مشترک در راس):٢(شکل 

با هم اجتماع كرده و و بار ديگر گروه دوم را حال يك بار گروه اول 
ي نحوه(ددهيم تا يك ناحيه محدب ماكسيمال كشف شوگسترش مي

اگر اين كار را براي تمام رئوس مقعر بكنيم ). كار در ادامه خواهد آمد
 O(n)شود و ثانيا تعدا  آنها آنوقت اوال كل چندضلعي پوشش داده مي

شود در مورد اينكه آيا واقعا كل چندضلعي پوشش داده مي. خواهد بود
 در يا نه؟ به اين نكته توجه كنيد كه تمام تكه هاي محدب موجود

  .باشدامتداد حد اقل يكي از چنين نواحي محدب ماكسيمال مي
دهد كه با امتداد دادن اضالع  يك چندضلعي ساده را نشان مي3شكل 

در . رئوس مقعر چندضلعي به چندين تكه محدب تجزيه شده است
به چند ناحيه محدب ماكسيمال كه با كنار هم گذاشتن مناسب 4شكل 

اند توجه  بدست آمده)ر در ادامه خواهد آمدي كانحوه(هاي محدب تكه
  .فرماييد

  
  هاي محدب يک چندضلعي سادهتکه):٣( شکل

  

  
  دو تا از نواحي محدب ماکسيمال يک چندضلعي ساده):٤(شکل 

در فاز اول الگوريتم براي بدست آوردن نواحي محدب ماكسيمال، براي 
هاي محدبي كه در راس داد تكه تعivهر يك از رئوس مقعر مثل 

ivي يكي آنهاييكه در امتداد لبه :كنيممشتركند را به دو گروه افراز مي
iي  ام هستند و ديگري آنهاييكه در امتداد لبهi+1حال در .  ام هستند

ها را اين تكه: كنيممورد هر يك از اين دو دسته فرايند زير را تكرار مي
هاي زنيم  و يكي از تكهتركيب كرده و آنها را تيك سفيد ميباهم 

ي ناحيه بدست آمده  بوده و تيك قرمز نخورده محدب را كه همسايه
كنيم حال اگر ناحيه بدست آمده محدب باشد است، به آنها اضافه مي

هاي ناحيه تكه را هم تيك سفيد زده و دوباره يكي از همسايهآنگاه اين 
كنيم و  كه تيك قرمز نخورده است، انتخاب و اضافه ميبدست آمده را

دهيم كه يا ناحيه  نامحدب شود ويا هيچ اين روند را تا وقتي ادامه مي
حال اگر ناحيه نامحدب . اي نماند كه تيك قرمز نخورده استهمسايه

كنيم تا محدب شود اما اگر باز نامحدب شد تكه مكمل آن را اضافه مي
كنيم تا وقتيكه يا ناحيه محدب شود مل را اضافه ميشد دوباره تكه مك

اگر محدب شد در اين صورت تمام . و يا  اينكه تكه مكمل نداشته باشد
اي كه تيك تكه هاي اضافه شده را تيك سفيد زده و بدنبال تكه همسايه

گرديم ولي اگر تكه مكمل نداشت در اين صورت قرمز نخورده است مي
ايم تيك قرمز زده و دوباره بدنبال اضافه كردهتمام مكمل هايي را كه 

اي اگر هيچ همسايه. گرديماي كه تيك قرمز نخورده است ميهمسايه
نماند كه تيك قرمز نخورده باشد در اين صورت يك ناحيه محدب 

هاي قرمز را پاك ايم بنابراين بايد تمام تيكماكسيمال را بدست آورده
  .كنيم

 m تا 1هاي هاي محدب ماكسيمال شمارهناحيهدر فاز دوم الگوريتم به 
اي هاي محدب، مجموعه از تكهiبه ازاء هر راس . دهيمنسبت مي

شامل شماره نواحي محدب ماكسيمالي iA.  ايجاد مي كنيمiAمانند
 كه بايد پوشش Xكنيم مجموعه فرض مي.  مشتركندiاست كه در راس

ها iAداده شود مجموعه شماره نواحي محدب ماكسيمال باشد، آنگاه 
توان با الگوريتم بنابراين مي.  هستندXاي از هر كدام زير مجموعه

ها را انتخاب كرد بطوريكه مجموعه iA تقريبي جانسون كمترين تعداد
Xپوشش داده شود  . 

، در 3ين الگوريتم براي چندضلعي داده شده در شكل نتيجه اجراي ا
با نقطه  5بينيم كه راسي كه در شكل مي.  نشان داده شده است5شكل 

آبي نشان داده شده است محل اشتراك هر چهار ناحيه محدب 
اي كه ماكسيمال است، در نتيجه كل چندضلعي با يك ناحيه ستاره

 1الگوريتم . شودداده ميباشد، پوشش ي آن ميي مذكور هستهنقطه
  ..شبه كد الگوريتم ارائه شده را بيان مي كند
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  ۳نتيجه اجراي الگوريتم بر روي شکل ): ٥(ل شک

  
هاي ساده توسط نواحي  پوشش چندضلعي الگوريتم-1الگوريتم 

   ايستاره
   پيدا كردن نواحي محدب ماكسيمال-1فاز 

. دب را بدست آوريدهاي محبا امتداد دادن اضالع رئوس مقعر، تكه .1

Uنشان داده شود آنگاهiCبا فرض اينكه هرتكه محدب با 
m

i
iC

1=

 

   خواهد بودPمساوي چندضلعي داده شده 
 : مراحل زير را  تكرار كنivبه ازاء هر يك از رئوس مقعر  .2

مشتركند را به دو مجموعه ivهاي محدبي كه در راس تكه .2,1
ام و ديگري آنهاييكه iي يكي آنهاييكه در راستاي لبه:افراز كن 

مراحل زير را براي هر دو . ام هستندi+1 يدر راستاي لبه
 .مجموعه تكرار كن

قرار بده jDهاي محدب مذكور را مساويمجموعه تكه .2,1,1
واين تكه ها را تيك سفيد بزن و مراحل زير را تا 

تيك قرمز نخورده اند jDوقتيكه همه همسايه هاي 
  : ادامه بده

كه تيك قرمز نخورده jDهاييكي از همسايه .2,1,1,1
  )kCمثال(است را انتخاب كن 

محدب است آنوقت kCوjDاگر اجتماع .2,1,1,2

kj CD ∪ =jD و kC را تيك سفيد بزن و برو
 2,1,1,1به 
kjاگر .2,1,1,3 CD را kC تكه مكمل ندارد آنوقت ∪

 2,1,1,1تيك قرمز بزن وبرو به 
kjتا وقتيكه  .2,1,1,4 CD محدب نشده و تكه مكمل ∪

kjدارد تكه مكمل را به CD  . اضافه كن∪

kjاگر  .2,1,1,5 CD محدب است در اين صورت همه ∪
را به kCتكه هاي مكمل اضافه شده تا به حال و

jDافه كرده و كل تكه هاي اضjD را تيك سفيد
 2,1,1,1بزن و  برو به 

kjاگر .2,1,1,6 CD محدب نباشد در اين صورت همه ∪
را تيك قرمز kCنواحي مكمل اضافه شده تابه حال و

 2,1,1,1 كم كن و برو به jDبزن واز

 jM. يك ناحيه محدب ماكسيمال استjD اكنون .2,1,2
 قرار بده و تمام نواحي كه تيك قرمز jDرا برابر 

 .خورده اند تيك آنها را پاك كن
  

 محاسبه اشتراك نواحي محدب ماكسيمال و اجراي الگوريتم -2فاز 
  Johnsonتقريبي 

 مجموعه شماره همه نواحي محدب ماكسيمال Xنكه با فرض اي .1
، مجموعه اي مانند iC است، براي هر راس از هر تكه محدب

iA متشكل از تمام نواحي محدب ماكسيمالي كه در آن راس
 ها و iA را مساوي مجموعه همهFمجموعه . مشتركند ايجاد كن

Qرا مساوي تهي قرار بده .  
2. jA متعلق بهF را پيدا كن كه به ازاءهر ji  داشته ≠

  │iA│≥│jA│باشيم
3. jA را بهQ اضافه كن و از Fحذف كن   
  -jAX=X  وjA -iA=iA  قرار بدهFمتعلق به iAزاء هر به ا .4
  2 مخالف تهي است برو به Xاگر  .5

نوان جواب اند به عQ  ها متعلق به iها را بطوريكه iAرئوس متناظر با
   .الگوريتم اعالم كن و متوقف شو

 تحليل زمانی الگوريتم  ٢‐ ٢
در اين قسمت الگوريتم ارائه شده را از نظر پيچيدگي زماني تحليل  

)(دهيم كه داراي پيچيدگي زماني كرده و نشان مي 3nOباشد مي .
با ادامه دادن در گام اول الگوريتم، كه . كنيمابتدا فاز اول را تحليل مي

آوريم، با توجه به اينكه هاي محدب را بدست مياضالع رئوس مقعر تكه
آيند بنابراين در زمان تا خط بوجود مي nO)(ها از رسم اين تكه

)( 2nOدر گام دوم نواحي محدب ماكسيمال را  ].٣[  قابل انجام است
توجه كنيم كه وقتي قرار است كه يك ناحيه كنيم، بايد محاسبه مي

هاي محدب را كه محدب ماكسيمال محاسبه شود ما حداكثر كل تكه
)(حداكثر  2nOاز طرفي در فاز اول الگوريتم كنيم و  است بررسي مي
 به اين ترتيب ناحيه محدب ماكسيمال خواهيم داشت، nO)(حداكثر
)(وم الگوريتم درزمان گام د 3nOتوجه كنيد كه .  قابل انجام است

 قابل انجام O)1(تست محدب بودن و تكه مكمل داشتن در زمان 
 كه در آن هر دفعه بايد يك همسايه را كه تيك 2,1,1در قسمت . است

را در يك ليست jDتوان همسايه هايقرمز نخورده انتخاب كنيم، مي
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خورند را از ليست پيوندي نگهداري كرد و هر كدام كه تيك قرمز مي
توان يك همسايه را كه تيك  ميO)1(حذف نمود و به اين صورت با 
  . قرمز نخورده است، انتخاب كرد

مجموعـه شـماره نـواحي    ( هـا  iAدر فاز دوم الگوريتم ابتـدا مجموعـه     
را تـشكيل   ) محدب ماكسيمالي كه در حداقل يك راس مشترك هستند        

)(هـا در    iAساختن تمام اين مجموعـه      . دهيممي 3nO     قابـل انجـام 
از آنجـايي كـه الگـوريتم       . توان آنهـا را در فـاز قبلـي سـاخت          است و مي  

∑)(تواند در زمـان   ميتقريبي پوشش مجموعه     iAO     پيـاده سـازي 
 ها كه همـان     Aiيعني( ها   و در مسئله ما تعداد زير مجموعه       ]6[شود

)(حـداكثر )اشتراك نواحي محـدب ماكـسيمال هـستند        2nO    اسـت و 
يعني نـواحي   (هايي  داد المنت حداكثر مساوي تع  Aiاندازه هر مجموعه  
اين تعداد حـداكثر    . كه بايد پوشش داده شوند، است     ) محدب ماكسيمال 

)(nO بنابراين فاز دوم در زمان      . باشدمي)( 3nO     قابل انجـام مـي -
)(در نتيجــه كــل الگــوريتم مــا داراي پيچيــدگي زمــاني . باشــد 3nO 

  .خواهد بود
  

 فاکتور تقريب الگوريتم ‐ ٣

هاي آنچه ما ارائه نموده ايم الگوريتمي جديد براي پوشش چندضلعي 
باشد و اين الگوريتم داراي فاكتور اي ميساده توسط نواحي ستاره

⎡تقريب  ⎤8/nتوان با توجه براي محاسبه فاكتور تقريب، مي. باشد مي
الگوريتم بصورت تحليلي بدترين رفتار الگوريتم را ي طراحي به نحوه

اگر . پيدا كرده و فاصله جواب بهينه را با جواب الگوريتم مقايسه كنيم
اي و بتوان چندضلعي پيدا كرد كه الگوريتم ما بيشترين ناحيه ستاره

اي را براي آن جواب دهند، آنگاه الگوريتم بهينه كمترين ناحيه ستاره
از آنجاييكه در الگوريتم ما . اكتور تقريب خواهد بودنسبت دو مقدار ف

اي از اجتماع نواحي محدب ماكسيمالي كه همه باهمديگر نواحي ستاره
آيد و با توجه به اينكه فقط اشتراكات بين اشتراك دارند، بدست مي

اي را كاهش نواحي محدب ماكسيمال هستند كه تعداد نواحي ستاره
اي در الگوريتم ما و فاصله آن اد نواحي ستارهدهند، بايد گفت كه تعدمي

تعداد نواحي محدب : با مقدار بهينه آن به دو چيز بستگي دارد
  .ماكسيمال و كم و زياد بودن اشتراكات آنها

بدترين مثال موقعي خواهد بود كه در آن كمترين اشتراكات بين نواحي 
د كه از آياين موقعي بدست مي. محدب ماكسيمال وجود داشته باشد

 ناحيه فقط با يكي از نواحي m-1 ناحيه محدب ماكسيمال mميان 
 ناحيه m-1اشتراك داشته باشند و هيچ اشتراكي ديگري بين اين 

دقت شود كه ناحيه محدب ماكسيمالي وجود ندارد كه با هيچ . نباشد
ناحيه محدب ماكسيمال ديگري اشتراك نداشته باشد، يعني حداقل بايد 

اش محدب ديگر اشتراك داشته باشد و اين كار الزمهبا يك ناحيه 

اينست كه كنج ها به شكل مستطيلي باشند كه امتداد اضالع آنها 
  .همديگر را قطع نكند، يعني اضالع متناظرشان موازي هم باشند

ي هر كدام ، دو ناحيه ستاره اي كه هسته6براي پوشش چندضلعي شكل
در حاليكه در . گيرند كافي استيدر دو راس انتهايي ضلع پايين قرار م

 n/4اي براي پوشش اين چندضلعي الگوريتم ما تعداد نواحي ستاره
اين همان مثالي است كه در آن كمترين اشتراكات بين نواحي . است

محدب ماكسيمال وجود دارد و الگوريتم ما بيشترين تعداد نواحي 
-اي را جواب ميهاي و الگوريتم بهينه كمترين تعداد نواحي ستارستاره
كه جواب الگوريتم (اي هستند هايي كه ستارهدر مورد چندضلعي. دهد

چون در هر . الگوريتم ما نيز بهترين عملكرد را دارد)  است1بهينه 
اي باشد تمام نواحي محدب ماكسيمال آن چندضلعي كه خودش ستاره

در هسته چندضلعي مشترك هستند و بنابراين الگوريتم ما نيز يك 
هاي دهد و اين يكي از بهترين عملكردمياي را جوابناحيه ستاره

 مثالي است كه در 6بنابراين چندضلعي شكل  .الگوريتم ما خواهد بود
آن الگوريتم بهينه كمترين تعداد ناحيه ستاره اي، يعني دو ناحيه، را 

دهد و در آن اشتراكات نواحي محدب ماكسيمال كمترين جواب مي
ه شود كه اگر كنج اضافه شده به شكل مستطيل نباشد توج. باشدمي

آنوقت يا آن ناحيه محدب ماكسيمال با يكي ) مثال بصورت مثلثي باشد(
 از اشتراكات بين ساير نواحي محدب ماكسيمال اشتراك خواهد داشت

و يا ) آنوقت در الگوريتم ما الزم نيست كه ناحيه ستاره اي اضافه شود(
 دو هسته قبلي قابل محافظت نخواهد بود كه آن كنج ايجاد شده توسط

در اين حالت هم در الگوريتم ما و هم در الگوريتم بهينه يك ناحيه 
بنابراين . ستاره اي به تعداد نواحي ستاره اي مورد نياز افزوده خواهد شد

در هيچ يك از اين دو حالت پيش آمده الگوريتم ما ناحيه ستاره اي 
   .كه در الگوريتم بهينه نيز اضافه شوداضافه نخواهد كرد مگر اين

  
  مثالي براي بدست آوردن فاکتور تقريب): ٦(شکل 

 در نتيجه مثالي كه زده شده است منحصر بـه فـرد اسـت، يعنـي تنهـا                  
مثالي است كه شرايط در آن براي الگوريتم ما بدترين حالت است، يعني             

 كمترين است   نواحي محدب كمترين اشتراك را دارند و جواب بهينه نيز         
در ايـن حالـت كـه الگـوريتم مـا           . يعني دو ناحيه ستاره اي كافي اسـت       

بدترين عملكرد خودش را دارد ما مي توانيم هر دفعـه بـا اضـافه كـردن                 
به تعـداد   ) بطوريكه كنج ايجاد شده شرايط فوق را دارا باشد        (چهار راس   
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يم در  نواحي ستاره اي مورد نياز الگوريتم خودمان يك واحد اضـافه كنـ            
بنـابراين بـا    . باشـد اي مـي  حاليكه جواب بهينه همچنان دوناحيه سـتاره      

⎡توان گفت كه فاكتور تقريب الگـوريتم مـا          توجه به اين مثال مي     ⎤8/n 
  .است

 يريجه گينت ‐ ۴
هـاي مختلـف داراي     اي در حـوزه   تجزيه چندضـلعي بـه نـواحي سـتاره        

ي ي محـدود نـشده    نـسخه .  اسـت  هاي تئوري و عملياتي فراوانـي     كاربرد
اي نـسبت بـه     هاي ساده توسط نـواحي سـتاره      مسئله پوشش چندضلعي  

بنابراين تا بـه حـال فـاكتور        . هاي محدود آن بسيار سخت تر است      نسخه
⎣تقربي بهتر از     ⎦3/n       مـا در ايـن     .  براي اين مسئله محاسبه نشده اسـت

⎡اكتور تقريـب  مقاله الگوريتم تقريبي جديدي با ف    ⎤8/n   و زمـان اجـراي 
)( 3nO     تا آنجايي كه ما اطـالع داريـم        . براي اين مسئله ارائه كرده ايم

هاي موجـود   اين الگوريتم داراي بهترين فاكتور تقريب در ميان الگوريتم        
بـه  بـا توجـه     . براي اين مسئله است و همچنين زمان اجراي بهتري دارد         

هـاي سـاده معـادل بـا تجزيـه          اي چندضلعي اينكه مسئله نگهباني نقطه   
تـوان گفـت كـه      باشـد، مـي   اي مـي  هاي ساده به نواحي ستاره    چندضلعي

⎡الگوريتم ارائه شده در واقع الگوريتمي تقريبي با فاكتور تقريـب      ⎤8/n 
در تـوان   كار آتي مي  به عنوان   . باشداي نيز مي  براي مسئله نگهباني نقطه   

  .نمود تحقيق بهبود فاكتور تقريب و زمان مورد
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