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مـا در ایـن مقالـه مسـاله جدیـد محافظـت نقـاط در داخـل          :چکیده
راس و  nفرض کنید یک چندضلعی بـا  . کنیمها را مطرح میچندضلعی

m  نقطه هدف در داخل آن داده شده است، کمترین تعداد دوربین برای
نقطه در داخل چندضلعی چقدر اسـت؟ مـا در ایـن     mمحافظت از این 

ای ایـن مسـاله جدیـد،    ای و نقطـه راسـی، لبـه   مقاله برای هر سه نسخه
  .کنیمریتمی ارائه میالگوریتم های تقریبی با فاکتور تقریب لگا

الگـوریتم هـای    گالری هنـری،  هندسه محاسباتی، :کلیدی واژه های
  .تقریبی، چند ضلعی دید

  مقدمه -1

ع نامتوالی آن با هم تقاطع ضالااگر  می نامندرا ساده  p چندضلعی
ست که ا منظور ازمحافظت این. و حفره نیز نداشته باشد نداشته باشند

. دیده شودها توسط حداقل یکی از دوربینهر نقطه در داخل چندضلعی 
اگر تمام پاره  یکدیگر را می بینند چندضلعیداخل در  q و pدو نقطه 

ری هنری در واقع المساله گ . درون چندضلعی قرار گیرد pqخط 
تعداد دوربین مورد نیاز جهت محافظت از یک چندضلعی حداقل یافتن 
نسخه های  مکانی دوربین ها  به محدودیت با توجه  .استساده 

اگر هیچ محدودیتی در مکان . وجود داردمتعددی از مساله گالری هنری 
و اگر  می نامندآن را نسخه نقطه ای  قرار گرفتن دوربین ها نباشد
و اگر  ندگویمی آن را نسخه راسی  باشنددوربین ها محدود به رئوس 

-مینسخه لبه ای را باشند آن  روی لبه ها برقابل حرکت  دوربین ها
و مطرح شد  Victor Klee  مساله گالری هنری اولین بار توسط .نامند

 ]:4[ بدست آورد chvatal اولین نتیجه را





3
n  محافظ ثابت برای

راس همیشه کافی  nبا  ساده گالری هنری به شکل چندضلعی محافظت
  .و گاهی الزم می باشد

Lee  و  Lin یافتن کمترین تعداد دوربین برای مساله ثابت کردند که
 راسی و لبه ای  ای،هر سه نسخه نقطهبرای محافظت از یک چندضلعی 

NP-hard  های حفره دار هر سه نسخه از چندضلعی برای]. 8[است
تواند الگوریتم تقریبی با فاکتور تقریب بهتر از مساله گالری هنری نمی

تواند هم نمی سادههای چندضلعی برایباشد و  تابع لگاریتم داشته
بهترین الگوریتم ]. 5[الگوریتم تقریبی با فاکتور تقریب ثابت داشته باشد

شده  ارائهتا به حال این مساله تقریبی که برای نسخه راسی و لبه ای 
های و بهترین الگوریتم] 7[استاست دارای فاکتور تقریب لگاریتمی 

ای تا به حال ارائه شده است دارای فاکتور نقطهتقریبی که برای نسخه 
تقریب




3
n های زیادی از مساله گالری هنری تا به نسخه]. 1[ باشدمی

 10، 9[تواند به حال مطالعه شده است، خواننده جهت مطالعه بیشتر می
  .مراجعه کند] 11و 

های تقریبی برای محافظـت نقـاط هـدف در    الگوریتم -2
  هاخل چندضلعیدا

ای مساله محافظت ای و نقطههای راسی، لبهدر این بخش برای نسخه
های تقریبی با فاکتور ها، الگوریتمنقاط هدف واقع در داخل چندضلعی

  .کنیمتقریب لگاریتمی ارائه می

الگوریتم تقریبی برای محافظـت راسـی نقـاط در     -2-1
  ها  داخل چندضلعی

چندضلعی دید یک . داده شده استراس  nبا p فرض کنید چندضلعی 
که  Pعبارت است از مجموعه همه نقاطی از  Pدر  xنقطه مانند 

رسم شده  xچندضلعی دید نقطه  1در شکل . قابل رویت باشند xتوسط
اضالعی که : باشندهای دید شامل دو نوع ضلع میچندضلعی. است

هستند و اضالع ساختگی  Pقسمتی از اضالع خود چندضلعی 
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با رنگ تیره نشان داده  xچندضلعی دید نقطه  1در شکل    ).Pایوتره(
  .باشدضلع ساختگی می 3شده است که شامل 

ی هدف در داخل آن نقطه mراس و  nبا  Pفرض کنید چندضلعی  
صورت داده شده است، مساله محافظت راسی این نقاط هدف به این

ظت این نقاط در کمترین تعداد دوربین راسی برای محاف: شودتعریف می
  داخل چندضلعی مذکور چقدر است؟

 
 xچندضلعی دید نقطه -1شکل

در .. ی راسی دوربین ها محدود به رئوس هستنددر واقع در این نسخه
واقع هدف ما یافتن کمترین تعداد رئوس است که هر یک از نقاط هدف 

 با توجه به اینکه هر. توسط حداقل یکی از این رئوس قابل رویت باشند
شوند یا اصال دیده یک از نقاط هدف توسط یک رئوس یا کامال دیده می

ای از نمی شود، مساله محافظت راسی نقاط در داخل چندضلعی نمونه
خواننده برای مطالعه بیشتر . مساله معروف پوشش مجموعه خواهد بود

بنابراین . مراجعه کند] 3[ تواند بهمی در مورد مساله پوشش مجموعه
مساله محافظت راسی نقاط در داخل چندضلعی ابتدا برای حل 

آوریم و سپس به ازاء چندضلعی دید هر یک از نقاط هدف را بدست می
روی  Pکنیم که کدام رئوس هر یک از چندضلعیهای دید مشخص می

نقطه هدف متناظر چندضلعی توسط کدام (مرز آن قرار می گیرند 
که باید پوشش داده  نقطه هدف داریم mما ). رئوس دیده می شود

زیر مجموعه داریم که در واقع همان مجموعه  nو ) دیده شوند(شوند 
حال کافیست که با . باشندمی Pنقاط هدف قابل دید توسط رئوس 

استفاده از الگوریتم تقریبی جانسون برای مساله پوشش، کمترین تعداد 
قاط هدف ای انتخاب کنیم که همه نها را به گونهاز این زیر مجموعه
الگوریتم تقریبی محافظت راسی از نقاط هدف داخل . پوشش داده شوند

  .بیان شده است 1چندضلعی توسط الگوریتم 
  الگوریتم تقریبی محافظت راسی نقاط -1الگوریتم 

 Pنقطه هدف در داخل  mراس و  nبا  Pچندضلعی: ورودی الگوریتم

از نقاط هدف  ای از مجموعه رئوس کهزیر مجموعه: خروجی الگوریتم
  .محافظت می کنند

چندضلعی دید هر یک از نقاط هدف را محاسبه کن و  .1
-را به ترتیب برابر مجموعه Nو  Cهای مجموعه

}های }m,...3,2,1  و{ }n,....3,2,1و   قرار بدهQ  را برابر تهی

  .قرار بده

njبه ازاء هر .2 را برابرمجموعه نقاط jFعبارت 1≥≥
شوند قرار دیده می Pام چندضلعی jهدفی که توسط راس 

 .بده

3.  Ni∈  را چنان بیابید که با ازاء هرNj∈ وji ≠ 
ji: داشته باشیم FF ≥ 

4. i  را بهQ  اضافه کن و ازN کم کن. 

ijj: قرار بده ∋Njبه ازاء هر  .5 FFF و =−
iFCC −= 

 .3مخالف تهی است برو به  Cاگر  .6

  .را به عنوان جواب اعالم کن و متوقف شو Qمجموعه  .7

در گام اول . پردازیممی 1حال به تحلیل پیچیدگی زمانی الگوریتم 
یک از نقاط هدف دارای پیچیدگی زمانی محاسبه چندضلعی دید هر 

)(nOو چون تعداد نقاط هدف برابر ] 6[باشد میm  است بنابراین گام
در گام دوم برای ایجاد . . باشدمیmnO)(اول دارای پیچیدگی زمانی 

jFندضلعی دید آن را در ها کافیست به ازاء هر یک از نقاط هدف چ
که روی مرز چندضلعی  Pاز چندضلعی   jنظر گرفته و برای هر راس 

اضافه کنیم، این کار نیز  jFدید قرار دارد این نقطه هدف را به
ای از از گام سوم تا گام هفتم در واقع نمونه. زمان نیاز دارد mnO)(به

کران باالی زمان اجرای الگوریتم جانسون . باشدسون میالگوریتم جان
برابر است با حاصلضرب تعداد عناصری که باید پوشش داده شوند و 

در مساله ما تعداد عناصری که باید ]. 3[های موجود تعداد زیر مجموعه
پس . باشدمی nو تعداد زیر مجموعه ها برابر  m پوشش داده شوند برابر 

بنابراین . استmnO)(سوم تا هفتم الگوریتم ما زمان اجرای گام 
باشد مساله ما نمونه ای میmnO)(پیچیدگی زمانی الگوریتم ما برابر 

باشد و الگوریتم تقریبی جانسون برای از مساله پوشش مجموعه می
نابر این ب. مساله پوشش مجموعه دارای فاکتور تقریب لگاریتمی میباشد

ایم برای مساله محافظت راسی نقاط در داخل الگوریتمی که ما ارائه کرده
  .  باشدچندضلعی دارای فاکتور تقریب لگاریتمی می

ای نقـاط در  الگوریتم تقریبی برای محافظـت لبـه   -2-2
 هاداخل چندضلعی

شود هرگاه دیده می eای مانند توسط لبه Pدرچندضلعی  xنقطه  
. را ببیند xوجود داشته باشد که  eاز لبه  yنند حداقل یک نقطه ما
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عبارت است از مجموعه  Pدر  eمنظور از چندضلعی دید یک لبه مانند 
. قابل رویت باشد eکه حداقل توسط یک نقطه واقع بر  Pهمه نقاطی از 

چندضلعی دید لبه . رسم شده است  eچندضلعی دید لبه 2در شکل 
العی که قسمتی از اضالع خود اض: باشدنیزشامل دو نوع ضلع می

 2در شکل ). Pوترهای(هستند و اضالع ساختگی  Pچندضلعی 
  2با رنگ تیره نشان داده شده است که شامل  eچندضلعی دید لبه 

 .باشدضلع ساختگی می

 
  eچندضلعی دید لبه  -2شکل

ی هدف در داخل این نقطه mراس و  nبا  Pفرض کنید چندضلعی 
ای این نقاط هدف به ست، مساله محافظت لبهچندضلعی داده شده ا
ای برای محافظت کمترین تعداد دوربین لبه: شوداینصورت تعریف می

 این نقاط در داخل چندضلعی مذکور چقدر است؟ در واقع در این نسخه
در واقع هدف ما . ها هستندای دوربین ها قابل حرکت و محدود به لبهلبه

است که هر یک از نقاط هدف توسط حداقل ها یافتن کمترین تعداد لبه
با توجه به اینکه هر یک از نقاط . ها قابل رویت باشندیکی از این لبه

شود یا اصال دیده نمی ها یا کامال دیده میهدف توسط هر یک از لبه
ای از ای نقاط در داخل چندضلعی نیز نمونهشود،  مساله محافظت لبه

بنابراین برای حل مساله . د بودمساله معروف پوشش مجموعه خواه
ای نقاط در داخل چندضلعی ابتدا چندضلعی دید هر یک از محافظت لبه

های نقاط هدف را بدست می آوریم و سپس به ازاء هر یک از چندضلعی
روی مرز آن قرار دارد  Pهای کنیم که کدامیک از لبهدید مشخص می

در ). محافظت می شود Pنقطه هدف متناظر توسط کدام لبه های (
تا زیر  nتا نقطه هدف داریم که باید پوشش داده شوند و  mنهایت ما 

 Pهای مجموعه که در واقع همان مجموعه نقاط قابل دید توسط لبه
حال کافیست که با استفاده از الگوریتم تقریبی جانسون . باشندمی

ب کنیم که همه ای انتخاها را به گونهکمترین تعداد از این زیر مجموعه
  . نقاط هدف پوشش داده شوند

، )2الگوریتم (ها الگوریتم محافظت لبه ای نقاط داخل چندضلعی
اول اینکه  خروجی آن زیر . است 1با کمی تفاوت، مشابه الگوریتم 

های چندضلعی که نقاط هدف را محافظت می ای از مجموعه لبهمجموعه
ام  jمساوی مجموعه نقاط هدفی که توسط لبه  jFبعالوه، . کنند است
ها به ازاء هر jFشوند تعریف شده و در گام دوم برای ایجاد دیده می

  jیک از نقاط هدف، چندضلعی دید آن را در نظر گرفته و برای هر لبه 

که روی مرز این چندضلعی دید قرار دارد نقطه هدف را  Pاز چندضلعی 
بنابراین . زمان نیاز دارد mnO)(اضافه میکنیم، که این کار به jFهب

همچنین با توجه به . استmnO)(نیز 2پیچیدگی زمانی الگوریتم 
نیز  2مطالبی که در زیربخش قبل ذکر شد، فاکتور تقریب الگوریتم 

 .لگاریتمی است

ای نقـاط در  م تقریبی برای محافظت نقطهالگوریت -2-3
 هاداخل چندضلعی

ی هدف در داخل این نقطه mراس و  nبا  Pفرض کنید چندضلعی 
ای این نقاط به چندضلعی داده شده است، مساله محافظت نقطه

ای برای محافظت کمترین تعداد دوربین نقطه: شوداینصورت تعریف می
 چقدر است؟ در واقع در این نسخهاین نقاط در داخل چندضلعی مذکور 

ای دوربین ها هیچ محدودیتی از نظر مکانی ندارند و میتوانند در نقطه
در . قرار بگیرند) ها یا داخل چندضلعیروی لبه(هر نقطه از چندضلعی 

نقاط هدف نشان داده شده است و تعداد بهینه دوربین ها یک  3شکل 
 .است باشد که مکان آن با دایره مشخص شدهمی

  
  ای نقاط در داخل چندضلعیمحافظت نقطه -3 شکل

شوند که در واضح است که هر یک از نقاط هدف موقعی پوشش داده می
چندضلعی دید آنها حداقل یک دوربین قرار بگیرد بنابراین اگر دوربینی 
بخواهد بیش از یک نقطه هدف را پوشش دهد لزوما در ناحیه مشترک 

ای، برای حل نسخه نقطه. واهد گرفتچندضلعیهای دید قرار خ
چندضلعی دید هر یک از نقاط هدف را محاسبه کرده و همه اضالع این 

به عبارت دیگر این ( دهیم ها را با یکدیگر قطع میچندضلعی
با انجام  این کار چندضلعی ). چندضلعیهای دید را روی هم می اندازیم

P نامیمرا  ناحیه پایه می شود که ما آنهابه تعدادی ناحیه تجزیه  می.  
داده شده  Pنقطه هدف در mراس و  nبا  Pچندضلعی  -ناحیه پایه

PBهر چندضلعی مانند . است را که رئوس آن نقاط تقاطع اضالع  ⊇
را توسط اضالع  Bباشد و نتوان چندضلعیهای دید نقاط هدف 

  .نامیمه پایه میچندضلعیهای دید نقاط هدف تقسیم کرد، یک ناحی
بیند یا اصال هر یک از نقاط هدف یک ناحیه پایه را یا کامال می  -1لم

  .بیندآن را نمی
فرض کنید نقطه هدفی . از روش برهان خلف استفاده میکنیم -اثبات
 aچون . بیندرا بطور جزئی می) Cمانند(یکی از نواحی پایه  aمانند 
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 aخارج چندضلعی دید  Cتی از بیند بنابراین قسمرا می Cبطور جزئی 
و این ) را قطع کرده است Cناحیه پایه  aچندضلعی دید (قرار دارد 

  . خالف فرض است
، از نظر اینکه یک نقطه Cدر واقع نقاط داخل یک ناحیه پایه مانند 

از طرف دیگر . باشندبینند یا نه، در حکم واحد میرا می aهدف مانند 
بینند، رئوس آن یک ناحیه پایه آن را میهر نقطه هدفی که نقاط داخل 

بنابراین برای پوشش نقاط . ناحیه پایه نیز آن نقطه هدف را میبینند
هدف، مجموعه نقاط کاندیدی برای تعبیه دوربینها برابر مجموعه رئوس 

. باشدمی) های دید نقاط هدفنقاط تقاطع اضالع چندضلعی(نواحی پایه 
اندیدی که باید دوربینها را در آنها تعبیه ، تعداد نقاط ک1در واقع با لم

کنیم، از بینهایت به تعداد نقاط تقاطع اضالع چندضلعیهای دید نقاط 
حال باید از بین نقاط مذکور کمترین تعداد نقاط را . هدف کاهش دادیم

بنابراین مساله . طوری انتخاب کنیم که تمام نقاط هدف پوشش یابند
ای از مساله پوشش چندضلعیها، نمونه ای نقاط در داخلمحافظت نقطه

مجموعه خواهد بود و برای حل این مساله نیز پس از محاسبه 
چندضلعیهای دید و محاسبه تقاطع بین اضالع این چندضلعیها، با 
استفاده از الگوریتم تقریبی جانسون کمترین تعداد از این نقاط مشترک 

. داده شودرا طوری انتخاب می کنیم که همه نقاط هدف پوشش 
الگوریتم تقریبی محافظت نقطه ای از نقاط هدف داخل چندضلعی 

  .بیان شده است 3توسط الگوریتم 
  ای نقاطالگوریتم تقریبی محافظت نقطه -3الگوریتم

 Pنقطه هدف در  mراس و  nبا  Pچندضلعی: ورودی الگوریتم

که از نقاط هدف محافظت  Pای از نقاط مجموعه: خروجی الگوریتم
  .نندمیک

چندضلعی دید هر یک از نقاط هدف را محاسبه کن و نقاط  .1
-ها را بدست بیاور و مجموعهاشتراک اضالع این چندضلعی

 را به ترتیب برابر مجموعه نقاط هدف یعنی Nو  Cهای 
{ }m,....3,2,1 نقاط اشتراک اضالع این  و مجموعه

}چندضلعیها یعنی  }k,...3,2,1 ده، که قرار بk  برابر تعداد
را برابر  Qو  نقاط اشتراک اضالع چندضلعیهای دید است

   .تهی قرار بده

kjبه ازاء هر .2 را برابرمجموعه نقاط jFعبارت 1≥≥
 .شوند، قرار بدهام دیده می jهدفی که توسط نقطه اشتراک 

3. Ni∈ ابید که با ازاء هر را چنان بیNj∈ وji ≠ 
ji: داشته باشیم FF ≥ 

4. i  را بهQ  اضافه کن و ازN کم کن. 

ijj: قرار بده ∋Njبه ازاء هر  .5 FFF و =−

iFCC −= 

 .3به مخالف تهی است برو  Cاگر  .6

  .را به عنوان جواب اعالم کن و متوقف شو Qمجموعه  .7

در گام اول . پردازیممی 3حال به تحلیل پیچیدگی زمانی الگوریتم 
محاسبه چندضلعی دید هر یک از نقاط هـدف دارای پیچیـدگی زمـانی    

)(nO و چون تعداد نقـاط هـدف برابـر    ] 6[باشد میm    اسـت بنـابراین
هـای  هر یـک از چندضـلعی  . باشدمی mnO)(یچیدگی زمانی دارای پ

ضلع دارند بنابراین تعداد اضالع چندضلعیهای دیـد   nO)(دید حداکثر 
 mnO)(خواهد بود و برای محاسبه نقـاط اشـتراک    mnO)(برابر  

)(پاره خـط بـه    22nmO     بنـابراین گـام اول   ]. 2[زمـان نیـاز داریـم
)(الگوریتم دارای پیچیدگی زمانی  22nmO با توجـه بـه   . خواهد بود

اینکه در گـام اول همـه نقـاط اشـتراک بـه همـراه اضـالعی کـه در آن         
ها از نتـایج  jFآیند، بنابراین در گام دوم الگوریتم، مشترکند بدست می

ای از گام سوم تا گام هفتم در واقـع نمونـه  . قابل استخراج هستند 1گام 
در ایـن مسـاله تعـداد عناصـری کـه بایـد       . باشداز الگوریتم جانسون می

و تعداد زیر مجموعه هـا   m برابر ) تعداد نقاط هدف(پوشش داده شوند 
)(ر براب) تعداد نقاط اشتراک اضالع چندضلعیهای دید( 22nmO می-

)(باشد، پس گام سوم تا هفتم الگوریتم ما به  23nmOزمان نیاز دارد .
)(بنابراین پیچیدگی زمانی الگوریتم ما برابر  23nmOفاکتور . باشدمی

  .نیز لگاریتمی است 3تقریب الگوریتم 

 نتیجه گیری -3
جدید  ای مسالهای و نقطهر سه نسخه راسی، لبهما در این مقاله برای ه

های تقریبی با الگوریتممحافظت از نقاط هدف در داخل چندضلعی ها
های ارائه شده برای این الگوریتم. فاکتور تقریب لگاریتمی ارائه کردیم

و  mnO)(، mnO)(سه نسخه به ترتیب دارای پیچیدگی زمانی 
)( 23nmO البته در نسخه های راسی و لبه ای اگر تعداد . باشندمی

)(نقاط هدف بیشتر از  3nO  باشد در این صورت الگوریتم های ارائه شده
برای محافظت کل چندضلعی از لحاظ زمانی   ]Ghosh ]7توسط 

غیر اینصورت الگوریتم های نسبت به الگوریتم های ما برتری دارند و در 
هیچ اهند داشت و در مورد نسخه ی راسی زمان اجرای بهتری خو ما

از نظر کیفیت جواب قابل مقایسه با الگوریتم های قبلی کدام از الگوریتم
  .ما نمی باشند
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