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1 ΄Ενας εναλλακτικός ορισμός των όψεων

Κάθε εξωτερικό κάθετο διάνυσμα σε ένα πολύτοπο P ορίζει μονοσήμαντα μια όψη: η όψη αποτελείται από τα
σημεία εκείνα που μεγιστοποιούν το εσωτερικό τους γινόμενο με την εξωτερική κάθετο. Υπενθυμίζεται ο ορισμός

του εσωτερικού γινομένου μεταξύ δύο διανυσμάτων A,B:

〈A,B〉 ≡ A ·B = ||A|| · ||B|| · cos θ.

Τότε κάθε όψη ορίζεται ως

ΟΨΗ = {p ∈ P |〈p, v〉 σταθερό και μέγιστο στα στα σημεία του πολυέδρου}

για κάποιο εξωτερικό κάθετο σε αυτή διάνυσμα v. Σημειώνεται ότι αν είχαμε επιλέξει εσωτερικά κάθετα διανύσματα,
τότε ο ορισμός θα ελαχιστοποιούσε το εσωτερικό γινόμενο. Επίσης παρατηρούμε ότι για να οριστεί μια κορυφή, ή

γενικότερα μια όψη που δεν είναι έδρα, έχουμε άπειρες επιλογές καθέτων διανυσμάτων v. Οι έδρες ορίζονται όμως
μοναδικά.

Σχήμα 1: Τα σημεία της όψης μεγιστοποιούν την προβολή τους στον φορέα του μοναδιαίου διανύσματος v.

2 Ο αυξητικός αλγόριθμος σε γενική διάσταση d

Υποθέτουμε ότι τα σημεία δίνονται σε γενική θέση (είναι αφινικά ανεξάρτητα), και τα εξετάζουμε κατά λεξικο-

γραφική αύξουσα σειρά προς κάποια συντεταγμένη ώστε το εκάστοτε νέο σημείο του τρέχοντος περιβλήματος να

αποτελεί κορυφή του νέου κυρτού περιβλήματος. Η αρχικοποίηση γίνεται με το κυρτό περίβλημα των πρώτων d+1
σημείων, δηλαδή ένα άπλοκο. Θεωρούμε πως οι έδρες του C χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: στις γαλάζιες και τις
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κόκκινες. Μια έδρα λέγεται γαλάζια αν είναι ορατή από το σημείο p και κόκκινη διαφορετικά. Οι όψεις διάσταση
≤ d − 2 χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τις κόκκινες, τις γαλάζιες και τις βυσσινί. Οι κόκκινες ανήκουν στην τομή
μόνο κόκκινων εδρών, και οι γαλάζιες αντίστοιχα, ενώ οι βυσσινί ανήκουν στην τομή κόκκινων και γαλάζιων ε-

δρών. Το αυξητικό στάδιο του αλγορίθμου είναι το παρακάτω (στο κεφάλαιο 5.2 του [1] υπάρχουν περισσότερες

διευκρινήσεις):

Είσοδος: γράφος γειτνίασης κυρτού περιβλήματος C, εξωτερικό σημείο p, τελευταία κορυφή q.

΄Εξοδος: γράφος γειτνίασης του ΚΠ(C ∪ {p}).

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

2. Συνέχισε να ψάχνεις τις γειτονικές έδρες έως ότου βρεις γαλάζια έδρα.

3. Χρωμάτισε τις κόκκινες και τις βυσσινί όψεις.

4. Αφαίρεσε τις κόκκινες έδρες και ράχες.

5. Για κάθε βυσσινί ράχη πρόσθεσε νέα έδρα, ενώνοντας τη ράχη με το p. Για τις κάθε δύο νέες έδρες δημιο-
ύργησε μια κοινή νέα ράχη.

Για την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου: Η αρχικοποίηση είναι της τάξης O(n log n + d) = O(n log n). Για τον
προσδιορισμό της κόκκινης έδρας η πολυπλοκότητα φράσσεται από τις έδρες που έχουν ήδη φτιαχτεί, άρα έχουμε

O(nb(d−1)/2c) και συνολικά O(nb(d+1)/2c). Για τον χρωματισμό των όψεων παρατηρούμε ότι ο αριθμός των γειτο-
νικών γαλάζιων εδρών φράσσεται από αυτόν των κόκκινων, οι οποίες δεν μπορούν να είναι παραπάνω στον αριθμό

από όλες τις νέες έδρες. ΄Ετσι έχουμε και εδώ O(nb(d+1)/2c). Οι βυσσινί ράχες αντιστοιχούν στο πλήθος των νέων
εδρών που θα κατασκευαστούν, άρα καλύπτονται από τα προηγούμενα. Στο βήμα της ανανέωσης του γράφου, οι

κόκκινες και βυσσινί όψεις φράσσονται από τον συνολικό αριθμό όψεων που δημιουργούνται, άρα δίνουν παρόμοια

με πριν πολυπλοκότητα. Συνεπώς, συνολικά για όλο τον αλγόριθμο έχουμε:

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

άρα είναι βέλτιστος μόνο για άρτιες διαστάσεις. Υπάρχουν όμως αλγόριθμοι που είναι γενικά βέλτιστοι, τυχαιοπη-

μένοι και αποτυχαιοποιημένοι (του Seidel και Chazelle αντίστοιχα).
Για την χωρική πολυπλοκότητα έχουμε O(nbd/2c) αφού ο χώρος αποθήκευσης είναι ανάλογος με το μέγεθος του
γράφου πρόπτωσης ή γειτνίασης.

Ο παραπάνω αλγόριθμος χρησιμοποιείται στα λογισμικά CGAL και Polymake.

3 Αλγόριθμος Περιτύλιξης

Ο αλγόριθμος Περιτύλιξης σε γενική διάσταση γενικεύει τον αλγόριθμο του Jarvis που έχουμε ήδη δει. Τα σημεία
της εισόδου είναι σε γενική θέση. Ο αλγόριθμος τηρεί μια δομή δεδομένων, τη ΡΑΧ, η οποία περιέχει όλες τις

γνωστές ράχες που πρέπει να εξεταστούν, δηλαδή ράχες για τις οποίες γνωρίζουμε μία έδρα αλλά όχι την άλλη

έδρα. Οι ράχες αποθηκεύονται ως (F − {x}, x), όπου F το σύνολο των σημείων που ορίζουν μια έδρα η οποία
περιέχει τη ράχη, και x η κορυφή της έδρας που δεν ανήκει στη ράχη. Επομένως R = F − {x} είναι το σύνολο
σημείων της ράχης. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την παρακάτω συνάρτηση ΑΛΛΗ-ΕΔΡΑ η οποία παίρνει ως είσοδο

μία ράχη και μία κορυφή που δεν ανήκει σε αυτή και επιστρέφει τη μοναδική έδρα που περιέχει την R αλλά δεν είναι
η R ∪ c.

Είσοδος:Ράχη R και κορυφή c 6∈ R : R ∪ {c} αποτελεί έδρα του ΚΠ

΄Εξοδος: ΄Εδρα ΚΠ που περιέχει την R και δεν είναι η R ∪ {c}.

1. ΄Εστω υποψήφιο σημείο u από τα σημεία εισόδου, εκτός των R∪ {c}. Αυτό ορίζει υποψήφια έδρα R∪ {c, u}.

2. Για κάθε t 6∈ R ∪ {c, u}: Αν c, t σε διαφορετικούς ημιχώρους ως προς το υπερεπίπεδο της υποψήφιας έδρας
R ∪ {u} ⇒ u← t.

3. Επίστρεψε έδρα R ∪ {u}.

Η πολυπλοκότητα για το παραπάνω είναι γραμμική για κατηγορήματα προσανατολισμού άρα έχουμεO(nd3) = O(n).
Αυτο που λείπει τώρα είναι το πως θα γίνει η αρχικοποίηση. Θα χρειαστεί γραμμικός προγραμματισμός, και θα το

δούμε την επόμενη φορά.
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