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1 Επισκόπηση

Στη διάλεξη μελετήθηκε αρχικά, η πολυπλοκότητα πολυέδρων και ειδικότερα το Θεώρημα άνω φράγματος του

McMullen. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε ο αυξητικός αλγόριθμος Beneath-Beyond για την εύρεση κυρτού περι-
βλήματος ενός σημειοσυνόλου στο χώρο (ΚΠ3) και τέλος, η γενίκευση του Beneath-Beyond σε περισσότερες από
τρεις διαστάσεις.

2 Πολυπλοκότητα Πολυέδρων

Θεώρημα (McMullen). Οποιοδήποτε d-πολύεδρο με n κορυφές (ή n έδρες) περιέχει

O(nbd/2c)

k-διάστατες όψεις, όπου k = 0, . . . , d− 1.

Αν το d-πολύεδρο έχει n κορυφές(όψεις διάστασης 0) τότε θα έχει

• το πολύ
(
n
2

)
ακμές, δηλαδή O(n2) όψεις διάστασης 1

• το πολύ
(
n
3

)
, δηλαδή O(n3) όψεις διάστασης 3

.

.

.

• το πολύ
(

n
bd/2c

)
, δηλαδή O(nbd/2c) όψεις διάστασης bd/2c

Συνολικά, το πλήθος των όψεων όλων των διαστάσεων θα είναι O(dnbd/2c) και για d = O(1) γίνεται O(nbd/2c).
Ισχύει επίσης, ότι ΚΠ2 = Ω(nlogn), μια απόδειξη του οποίου μπορεί να γίνει με αναγωγή στο sorting. Από το
κάτω φράγμα για το ΚΠ2 και το κάτω φράγμα από το θεώρημα McMullen προκύπτει

KΠd = Ω(nlogn + nbd/2c)

3 Αλγόριθμος Beneath Beyond για το ΚΠ3

Η βασική ιδέα είναι ίδια με του ΚΠ2, δηλαδή για n σημεία στο χώρο αρχικοποιούμε κυρτό πολύεδρο με 4 τυχαία
σημεία(προϋποθέτει τα σημεία να είναι σε γενική θέση) και για κάθε νέο σημείο εξετάζουμε αν είναι εντός ή εκτός

του τρέχοντος πολυέδρου. Αν είναι εντός το αγνοούμε, ενώ αν είναι εκτός υπολογίζουμε το νέο κυρτό πολύεδρο.

Για το νέο κυρτό πολύεδρο θεωρούμε έναν χρωματισμό στις έδρες και τις ακμές του ως εξής:

• αν η έδρα είναι ορατή από το νέο σημείο χρωματίζεται κόκκινη αλλιώς αν δεν είναι ορατή από το νέο σημείο
χρωματίζεται γαλάζια

• αν η ακμή τέμνεται από δύο κόκκινες έδρες χρωματίζεται κόκκινη, αντίστοιχα αν τέμνεται από δύο γαλάζιες
χρωματίζεται γαλάζια ενώ αν τέμνεται από μία κόκκινη και μία γαλάζια ακμή η έδρα χρωματίζεται βυσσινί

∗
συμπληρωματικές ως προς τις διαφάνειες 1b.κυρτότητα
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Σχήμα 1: ΄Ενα παράδειγμα εκτέλεσης του Beneath-Beyond για το ΚΠ3

Ο αλγόριθμος που παρουσιάστηκε είναι ο παρακάτω:

Είσοδος: n σημεία στο R3
, σε γενική θέση.

΄Εξοδος: το κυρτό περίβλημα τους.

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

2. Αρχικοποίηση: τρέχον πολύεδρο ← τετράπλευρο με κορυφές (p1, p2, p3, p4).

3. Για το σημείο pk, k = 5, . . . , n :

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

– Χρωματισμός: Ξεκινώντας από κόκκινη έδρα, βρες όλες τις κόκκινες έδρες και όλες τις βυσσινί

ακμές

– Διέγραψε όλες τις κόκκινες έδρες, κορυφές, ακμές από το τρέχον πολύεδρο

– Εισήγαγε νέες έδρες(ακμές) που ορίζονται από: pk και βυσσινί ακμές(κορυφές)

– Επέστρεψε το τρέχον πολύεδρο.

Το πρόβλημα προσδιορισμού των κόκκινων/γαλάζιων εδρών ανάγεται στην εύρεση προσήμου του κατηγορήμα-

τος προσανατολισμού για τις κορυφές της έδρας p1, p2, p3 με το νέο σημείο p0 , κατά συνέπεια στον υπολογισμό
του προσήμου της παρακάτω ορίζουσας που δηλώνει σε ποιον ημιχώρο που ορίζεται από τα p1, p2, p3 βρίσκεται το
p0: ∣∣∣∣∣∣∣∣

1 x0 y0 z0
1 x1 y1 z1
1 x2 y2 z2
1 x3 y3 z3

∣∣∣∣∣∣∣∣
Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου εξαρτάται από το συνολικό πλήθος κόκκινων εδρών/ακμών, το οποίο φράσ-

σεται από το συνολικό πλήθος εδρών/ακμών που κατασκευάζονται. Σε κάθε βήμα κατασκευάζονται τόσες έδρες

όσες είναι και οι βυσσινί ακμές. Οι βυσσινί ακμές βρίσκονται σε 1-1 αντιστοιχία με το κυρτό περίβλημα n σημείων
στο επίπεδο επομένως, #νέων εδρών σε κάθε βήμα = O(n)

2



Σχήμα 2: Αναπαράσταση πολυέδρου σε ένα βήμα εκτέλεσης του Beneath-Beyond για το ΚΠ3

Ο αλγόριθμος εκτελεί n βήματα συνεπώς, η συνολική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι O(n2)

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω αλγόριθμος δεν είναι optimal . Υπάρχει αλγόριθμος Beneath-Beyond με πολυ-
πλοκότητα O(nlogn) αν χρησιμοποιήσουμε εισαγωγή/εντοπισμό σημείων(αντί για το αρχικό στάδιο ταξινόμησης)
ώστε να μην αλλάζουν το ΚΠ όλα τα σημεία.

4 Αλγόριθμός Beneath Beyond για το ΚΠd

Υπενθυμίζεται ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε οποιοδήποτε πολύτοπο σε d διαστάσεις με ένα γράφο πρόσπτω-
σης, αν θεωρήσουμε ότι κάθε όψη του πολυτόπου είναι ένας κόμβος και κάθε πρόσπτωση όψεων συμβολίζεται με

μια ακμή.

Οικονομικότερα, μπορούμε να αναπαραστήσουμε το πολύτοπο με έναν γράφο γειτνίασης αν θεωρήσουμε έναν κόμ-

βο για κάθε έδρα και ενώσουμε δύο κόμβους με ακμή αν οι αντίστοιχες έδρες είναι γειτονικές.

Η βασική ιδέα του αλγορίθμου Beneath-Beyond δεν αλλάζει. Στις d διαστάσεις η έννοια της γενικής θέσης
των σημείων σημαίνει ότι κάθε σημείο που εξετάζεται δεν ανήκει σε κανένα υπερεπίπεδο στήριξης και ότι κάθε k
όψη του πολύτοπου είναι τομή τουλάχιστον d− k εδρών του πολύτοπου.
Ο χρωματισμός του πολύτοπου κάθε φόρα που εξετάζεται ένα νέο σημείο p γίνεται ως εξής:

• αν η έδρα είναι ορατή από το νέο σημείο χρωματίζεται κόκκινη αλλιώς αν δεν είναι ορατή από το νέο σημείο
χρωματίζεται γαλάζια.

• οι όψεις μικρότερης διάστασης χωρίζονται σε:

– κόκκινη, αν ανήκει στη τομή μόνο κόκκινων εδρών

– γαλάζια, αν ανήκει στην τομή μόνο γαλάζιων εδρών και

– βυσσινί, αν ανήκει στην τομή και γαλάζιων και κόκκινων εδρών

Παρακάτω δίνεται το αυξητικό βήμα του αλγόριθμου:

Είσοδος: γράφος γειτνίασης του κυρτού περιβλήματος C, νέο σημείο p /∈ C τελευταία

κορυφή, q ∈ C
΄Εξοδος: γράφος γειτνίασης ΚΠ(C ∪ {p})

1. Βρες μία κόκκινη έδρα του C εξετάζοντας τις έδρες που προσπίπτουν στο q.

2. Υπόλοιπες κόκκινες έδρες θα είναι γειτονικές της αρχικής. Συνέχισε αναζήτηση έως ότου βρεθεί γαλάζια

έδρα.

3. Χρωμάτισε κόκκινες έδρες/ράχες και βυσσινί ράχες.

4. Ανανέωση: κόκκινες έδρες/ράχες αφαιρούνται. Για κάθε βυσσινί ράχη, πρόσθεσε νέα έδρα: ένωση

ράχης με p. Για κάθε 2 νέες έδρες, δημιούργησε μία κοινή νέα ράχη.

3



Για την εύρεση των κόκκινων εδρών, αρκεί να εξετάσουμε το πρόσημο της ορίζουσας που δηλώνει σε ποιον

ημιχώρο, που ορίζεται από το υπερεπίπεδο των p1, p2, . . . , pd βρίσκεται το p0:∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

1 x01 x02 . . . x0d

1 x11 x12 . . . x1d

1 x21 x22 . . . x2d

.

.

.

1 xd1 xd2 . . . xdd

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
Για την πολυπλοκότητα, αρχικά έχουμε την ταξινόμηση των σημείων και την αρχικοποίηση του κυρτού περι-

βλήματος σε O(nlogn + d) = O(nlogn). Στη συνέχεια, το αυξητικό βήμα που παραθέτουμε παραπάνω χωρίζεται
σε 3 φάσεις:

• Εύρεση κόκκινης έδρας σε κάθε βήμα. Εξαρτάται από το πλήθος των εδρών που κατασκευάζονται στο
προηγούμενο βήμα οι οποίες από το θεώρημα McMullen είναι O(nb(d−1)/2c). Για n βήματα, πολυπλοκότητα

O(nb(d+1)/2c)

• Χρωματισμός. Εξαρτάται από το πλήθος των κόκκινων, γαλάζιων εδρών και το πλήθος των βυσσινί ραχών.
Οι γαλάζιες έδρες θα είναι λιγότερες από τις κόκκινες και οι κόκκινες θα είναι λιγότερες από τις νέες

έδρες. Επίσης, οι βυσσινί ράχες είναι όσες ακριβώς είναι και οι νέες έδρες. Επόμενος, η πολυπλοκότητα

εξαρτάται από το πλήθος των νέων εδρών = πλήθος βυσσινί εδρών = O(nb(d+1)/2c). Αυτό προκύπτει με
ένα αντίστοιχο επιχείρημα όπως είχαμε στο ΚΠ3 αν αναλογιστούμε ότι στο Σχήμα 2 το επίπεδο είναι ένα

υπερεπίπεδο διάστασης d− 1.

• Ανανέωση. Εξαρτάται από το πλήθος των κόκκινων εδρών(που αφαιρούνται) και των βυσσινί ραχών που
σχηματίζουν νέες έδρες, τα οποία έχουν υπολογιστεί στην προηγούμενη φάση.

Η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι O(nlogn + nb(d+1)/2c)
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