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1 Επισκόπηση

Στο μάθημα παρουσιάστηκε κυρίως ο αυξητικός αλγόριθμος Beneath-Beyond, (δείτε στο [1] τις σελίδες 103-105)
όταν αυτός υπολογίζει το κυρτό περίβλημα ενός σημειοσυνόλου στο επίπεδο. Η γενική ιδέα είναι η εξής: Ο

αλγόριθμος διατηρεί το κυρτό περίβλημα ενός υποσυνόλου των δεδομένων σημείων και κάθε φορά προσθέτει ένα

νέο σημείο στο σύνολο ανανεώνοντας το κυρτό περίβλημα. ΄Επειτα δόθηκε ένας δυϊκός χαρακτηρισμός του κυρτού

περιβλήματος σε δύο διαστάσεις. Στο τέλος ειπώθηκαν κάποια στοιχεία για πολύτοπα σε τρεις διαστάσεις.

Σχήμα 1: Χρωματισμός ακμών και κορυφών στον Beneath-Beyond

2 Ο αλγόριθμος Beneath-Beyond

Υποθέτουμε πως τα σημεία βρίσκονται σε γενική θέση, δηλαδή δεν υπάρχουν τρία συνευθειακά σημεία, ώστε το

κατηγόρημα προσανατολισμού (CCW) δίνει μία τιμή στο {−1, 1} για κάθε τριάδα σημείων.
Θεωρούμε για κάθε σημείο p που εξετάζεται έναν χρωματισμό στις ακμές και τις κορυφές του πολυτόπου ως εξής:

• μία ακμή ορατή από το p καλείται κόκκινη, ενώ αν είναι μη ορατή καλείται γαλάζια

• μία κορυφή με τα δύο άκρα της κόκκινα καλείται κόκκινη, και αντίστοιχα αν έχει γαλάζια άκρα.

• μία κορυφή με μία ακμή κόκκινη και μία γαλάζια καλείται βυσσινί

Τα σημεία διατάσσονται κατά φθίνουσα τετμημένη ώστε κάθε νέο σημείο να είναι εκτός πολυγώνου, και να υπάρχει

κόκκινη ακμή προσπίπτουσα στην προηγούμενη κορυφή.

Αναλυτικά, ο αλγόριθμος είναι ο παρακάτω:

Είσοδος: n σημεία στο R2
, σε γενική θέση.

΄Εξοδος: αλυσίδα ακμών και κορυφών ΚΠ.

1. Διάταξε τα σημεία λεξικογραφικά κατά φθίνουσα συντεταγμένη x : p1, ..., pn.

2. Αρχικοποίηση: τρέχον πολύγωνο ← τρίγωνο (p1, p2, p3).

3. Για το σημείο pk, k = 4, ..., n :

– Εξέτασε τις ακμές που προσπίπτουν στο pk−1: υπάρχει κόκκινη.

∗
συμπληρωματικές ως προς τις διαφάνειες [3]
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– Χρωματισμός: Ξεκινώντας από κόκκκινη ακμή, βρες όλες τις κόκκινες ακμές και 2 γαλάζιες ακμές

δηλ. 2 βυσσινί κορυφές

– Αντικατάστησε κόκκινες ακμές με 2 νέες: κάθε μία ορίζεται από pk και βυσσινί κορυφή.

– Επέστρεψε το τρέχον πολύγωνο.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος της ορατότητας μίας ακμής ανάγεται στον υπολογισμό δύο κατηγορημάτων CCW: ΄Εστω
ακμή πολυγώνου με κορυφές ai, aj και έστω σημείο p εκτός πολυγώνου. Το πολύγωνο θα περιέχει τουλάχιστον
μία επιπλέον κορυφή, έστω a1. Η ορατότητα της ακμής από το p αποφασίζεται συγκρίνοντας τις τιμές του CCW
στις τριάδες σημείων (ai, aj , a1) και (ai, aj , p).

Σχήμα 2: ΄Ενα απλό παράδειγμα εκτέλεσης του Beneath-Beyond

Η πολυπλοκότητα αναλύεται ως εξής:

• Αρχικοποίηση = O(n log n).

• Για κάθε νέο σημείο:

1. Εύρεση κόκκινης ακμής = O(1)⇒ Συνολικά = O(n).

2. Χρωματισμός όλων των κόκκινων ακμών ⇒ Συνολικά ≤ ] νέων ακμών ≤ 2n, αρα = O(n).

3. Κατασκευή δύο νέων ακμών = O(1)⇒ Συνολικά O(n).

• Συνολικός χρόνος = O(n log n) +O(n) = O(n log n).

Πιο αναλυτικά για το 2: Κάθε ακμή μπορεί να χρωματιστεί κόκκινη το πολύ μία φορά, συνεπώς το 2 εκτελείται

συνολικά σε όλο τον αλγόριθμο το πολύ 2n φορές, όσες και ο μέγιστος αριθμός των ακμών που σχηματίζονται
από τον αλγόριθμο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ΚΠ2 = Ω(n logH). (θυμηθείτε ότι η ταξινόμηση ανάγεται στο ΚΠ2 και επίσης δείτε
την πολυπλοκότητα των υπόλοιπων αλγορίθμων που έχουν βγει, στις διαφάνειες)

3 Ορισμοί του ΚΠ2

Υπενθυμίζεται ότι το κυρτό περίβλημα n σημείων Pi ορίζεται ως:

ΚΠ2 := {
n∑

i=1

λiPi : 0 ≤ λi ≤ 1 και

n∑
i=1

λi = 1}.

΄Ενας εναλλακτικός ορισμός είναι ο παρακάτω:

ΚΠ2 := ∩iHi,

όπου Hi είναι κλειστό ημιεπίπεδο που περιλαμβάνει όλο το σημειοσύνολο, και που ορίζεται από ευθεία όχι ξένη με

αυτό. Σημειώνεται ότι ένα ημιεπίπεδο λέγεται κλειστό αν περιέχει την ευθεία που το ορίζει και ανοιχτό αν δεν την

περιέχει.

2



Σχήμα 3: Το σημειοσύνολο βρίσκεται ολόκληρο στο ίδιο ημιεπίπεδο Hi.

Ο τελευταίος ορισμός γενικεύεται και σε γενική διάσταση αν θεωρήσουμε ημιχώρους αντί για ημιεπίπεδα. Το

κυρτό περίβλημα τότε είναι ίσο με

ΚΠd := ∩iHi,

όπου Hi είναι κλειστός ημιχώρος που περιλαμβάνει όλο το σημειοσύνολο και που ορίζεται από υπερεπίπεδο όχι

ξένο με αυτό. Επισημαίνεται ότι υπερεπίπεδο (hyperplane) είναι ένα σύνολο γραμμικώς εξαρτημένων σημείων του
χώρου που έχει διάσταση κατά ένα μικρότερη από εκείνη του χώρου (γενικεύει την έννοια του επιπέδου), και κάθε

υπερεπίπεδο έχει την ιδιότητα να υποδιαιρεί το χώρο στον οποίο βρίσκεται σε δύο ημιχώρους.

4 Εισαγωγη στη γεωμετρία γενικής διάστασης

• Το μικρότερο σε κορυφές σχήμα ώστε να έχει όγκο ονομάζεται άπλοκο (στις 3 διαστάσεις είναι το τετράεδρο).

• Απλό ονομάζεται ένα πολύτοπο διάστασης d τέτοιο ώστε σε κάθε κορυφή του να τέμνονται ακριβώς d έδρες
(το τετράεδρο και ο κύβος είναι απλά πολύτοπα διάστασης 3).

• Απλοειδές ονομάζεται ένα πολύτοπο διάστασης d, τέτοιο ώστε κάθε έδρα του να είναι άπλοκο πολύτοπο
διάστασης d− 1 (για παράδειγμα, η πυραμίδα με τετραγωνική βάση δεν είναι απλοειδές σχήμα, αφού η βάση
του δεν είναι άπλοκο σχήμα διάστασης 2).

Μπορείτε να δείτε και τη σελίδα 120 στο [1].

Fun Fact: Κάθε πολύεδρο στον τρισδιάστατο χώρο μπορεί να εμβαπτιστεί στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι
ακμές (δηλαδή ως επίπεδος γράφος). Ξεκινήστε με μία τυχούσα εμβάπτιση στο επίπεδο, θεωρήστε κάποια έδρα του

και τεντώστε την ακτινικά προς το άπειρο έως ότου αυτή καλύψει όλο το υπόλοιπο σχήμα. Εναλλακτικά, σκεφθείτε

μία εμβάπτιση του πολύεδρου στη σφαίρα, τρυπήστε τη σφαίρα και τεντώστε την έως ότου γίνει επίπεδη.

Σχήμα 4: Κάποια επιπεδοποιημένα πολύεδρα (εικόνα από το [2])
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