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3. Αλγόριθμος Περιτύλιξης (συνέχεια)

Στην προηγούμενη διάλεξη,  έγινε  μια εισαγωγή στον αλγόριθμο
περιτύλιξης  που  αποτελεί  μια  γενίκευση  του  αλγορίθμου  του  Jarvis.
Εξηγήσαμε  μια  βασική  συνάρτηση  του  βασικού  αλγορίθμου,  η  οποία
παίρνει σαν είσοδο μια ράχη R και μια κορυφή c που δεν ανήκει σε αυτή
κι επιστρέφει στην έξοδο τη μοναδική έδρα που περιέχει την R αλλά όχι
την κορυφή c. 

Για  να  ολοκληρώσουμε  την  περιγραφή  του  αλγορίθμου  Gift-
wrapping πρέπει να βρούμε την πρώτη έδρα του κυρτού περιβλήματος.
Στόχος μας είναι δηλαδή να βρούμε την έδρα που :

i) Δεν είναι παράλληλη με τον άξονα  xd , δηλαδή το υπερεπίπεδό
της τον τέμνει. Η εξίσωση του υπερεπιπέδου της μπορεί να γραφεί ως
κάτωθι :

xd = k1x1+k2x2+.......+kd-1xd-1+ λ,   όπου ki, λ ρητοί.

ii) Η τομή του υπερεπιπέδου της έδρας βρίσκεται όσο το δυνατόν
ψηλότερα στον άξονα του  xd .  Αλγεβρικά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
μεγιστοποιήσουμε το λ στην εξίσωση του υπερεπιπέδου.

Η έδρα  αυτή  υπάρχει  εφόσον  το  κυρτό μας  περίβλημα  έχει  μη
μηδενικό όγκο στις d διαστάσεις και είναι φραγμένο, δηλαδή η έδρα αυτή
φράσσει το ΚΠ από κάτω. Δηλαδή είναι έδρα του κάτω περιβλήματος. 

Συνεπώς  το  πρόβλημα  ανάγεται  στο  εξής  πρόβλημα  γραμμικού
προγραμματισμού :

1. έχουμε d άγνωστες ποσότητες k1,....,kd-1 και λ.
2. για κάθε δεδομένο σημείο pi =(pi1,pi2, ..... pid), 1≤i≤n να ισχύει:

k1pi ,1 + . . .  + kd−1 pi ,d−1 + λ ≤ pi ,d .
Έχουμε  n γραμμικές  ανισότητες,  όσες  και  τα  σημεία  μας
δηλαδή. Συνεπώς το πρόβλημα έχει n περιορισμούς.
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  3. Η αντικειμενική συνάρτηση που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ είναι
πολύ απλή. Απλά θα μας επιστρέφει την τιμή της παραμέτρου λ:

f(k1,k2,......,kd-1, λ)= -λ 

Στόχος  μας  είναι  να  βρούμε  το  σημείο  (k1,k2,......,kd-1,  λ) που
ικανοποιεί αφενός τους n περιορισμούς και αφετέρου ελαχιστοποιεί
την αντικειμενική συνάρτηση.

Με τη βοήθεια της μεθόδου εσωτερικού σημείου (Karmarkar)
ή του ελλειψοειδούς αλγορίθμου (Khakhiyan) μπορούμε να λύσουμε
το  γενικό  πρόβλημα  Γραμμικού  Προγραμματισμού  σε  ασθενώς
πολυωνυμικό χρόνο. Δηλαδή υπολογιστικό χρόνο που εξαρτάται από
το πλήθος των σημείων, την διάσταση του χώρου  d και το  bitsize
εισόδου (έτσι υπολογίζουμε το πλήθος των ψηφιών που θέλουμε για
να θεωρήσουμε τα αριθμητικά αποτελέσματα ακριβή).  Ειδικότερα
εδώ, για το πρόβλημα που έχουμε, ταχύτερος είναι ο αλγόριθμος του
Meggido  που  είναι  γραμμικός  στο  πλήθος  περιορισμών  O(n) αν
υποθέσουμε πως το πλήθος αγνώστων είναι σταθερό d=O(1).

Αφού  καθορίσαμε  το  στάδιο  της  αρχικοποίησης  και  την
διαδικασίας  πρόσθεσης  νέας  έδρας,  μπορούμε  να  ορίσουμε  τον
βασικό αλγόριθμο περιτύλιξης στις d διαστάσεις:

Είσοδος: n σημεία στο Rd σε γενική θέση.
Εξοδος:  Το  κυρτό  τους  περίβλημα  σε  κατάλληλη
αναπαράσταση.
1 

1) Υπολόγισε  και  τύπωσε  μια  πρώτη  έδρα  F του  κυρτού
περιβλήματος.
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2) Αρχικοποίησε δομή ΡΑΧ με ράχες (F − {x}, x), ∀x ∈ F.
3) ΄Οσο  ή  δομή  ΡΑΧ  έχει  στοιχεία,  έστω  (R,  c)  ∈ ΡΑΧ.

Υπολόγισε  και  τύπωσε  F ←  ΑΛΛΗ–ΕΔΡΑ(R,  c).  Για  κάθε
κορυφή x ∈ F:

α. Αν ∃ σημείο y: ράχη (F − {x}, y)  ∈ ΡΑΧ, διέγραψέ την από
ΡΑΧ.
β. Αλλιώς, εισήγαγε τη ράχη (F − {x}, x) στη δομή ΡΑΧ.

Ο  αλγόριθμος  περιτύλιξης  για  το  ΚΠ  n σημείων  σε  σταθερή
διάσταση d=O(1), υπό την προϋπόθεση γενικής θέσης των σημείων, έχει
συνολική  πολυπλοκότητα  Ο(nH),  όπου  H το  πλήθος  των  εδρών  του
κυρτού περιβλήματος. Ο αλγόριθμος είναι συνεπώς ευαίσθητος εξόδου.

Γραμμικός προγραμματισμός και Γεωμετρία

Το πρόβλημα της Γραμμικής Βελτιστοποίησης μπορεί να οριστεί
σε χώρο d διαστάσεων ως κάτωθι:

Υπάρχουν άγνωστες ποσότητες x1, . . . , xd 

Tα δεδομένα  ai,j ∈ R : i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , d, ορίζουν  n
γραμμικές  εξισώσεις  ή  ανισότητες,  δηλ.  περιορισμούς.
x1ai ,1 + ・ ・ ・ + xd ai,d ⊗i bi , ⊗i ∈ {<,≤,=,≥,>}, i = 1, . . . , n.
Αντικειμενική Συνάρτηση : f(x1, . . . , xd ) = x1c1 +   ・・・ + xd cd/

Ζητείται  σημείο  x  ∈ Rd ,  που  ικανοποιεί  τους  n περιορισμούς  και
ελαχιστοποιεί την αντικειμενική συνάρτηση.

Ορίζουμε  σαν  εφικτή  περιοχή  το  σύνολο  των  σημείων  που
ικανοποιούν  τους  περιορισμούς.  Βλέποντάς  το  από  τη  σκοπιά  της
γεωμετρίας, η εφικτή περιοχή είναι η τομή κλειστών/ανοιχτών ημιχώρων
και υπερεπιπέδων. Συνεπώς η σύζευξη των περιορισμών εκφράζεται με
ένα πολύεδρο. Η διάσταση του συνόλου των λύσεων του προβλήματος
είναι  το  πολύ  d.  Αν  στους  περιορισμούς  έχουμε  ανισότητες  αυτές  δε
μειώνουν την διάσταση των λύσεων (αρκεί να μην καθιστούν το σύνολο
λύσεων κενό). Αντιθέτως, κάθε περιορισμός που είναι εξίσωση μειώνει
την διάσταση του χώρου λύσεων κατά 1 (αρκεί, ξανά, να μην καθιστά το
σύνολο λύσεων κενό).  

Ο  πιο  διάσημος  αλγόριθμος  που  αντιμετωπίζει  τέτοιου  είδους
προβλήματα  είναι  ο  αλγόριθμος  Simplex που  αναπτύχθηκε  από  τον
Danzig μέχρι  το  1963.  Η  λειτουργία  του  είναι  απλή.  Ξεκινά  με  μια
κορυφή  της  εφικτής  περιοχής  και  κινείται  προς  μια  κορυφή  που  η
αντικειμενική  συνάρτηση  έχει  μικρότερη  τιμή  (με  σκοπό  την
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ελαχιστοποίησή της δηλαδή). Αν δεν υπάρχει τέτοια κορυφή τότε έχουμε
βρει τη βέλτιστη λύση.

Ο αλγόριθμος στην χείριστη περίπτωση χρειάζεται χρόνο εκθετικό
ως προς το  d λόγω πολυπλοκότητας της εφικτής περιοχής. Στην πράξη
είναι ταχύς, καθώς τα παραδείγματα εφικτών περιοχών που ο αλγόριθμος
είναι χρονοβόρος δεν συναντιόνται συχνά στη πράξη. Ένα εξ αυτών είναι
το  κυκλικό  πολύεδρο  (Cyclic Polytope),  του  οποίου  η  αναπαράσταση
“θυμίζει” τον πύργο της Βαβέλ, κι ο αλγόριθμος Simplex εκφυλίζεται σε
εξαντλητικό διότι είναι αναγκασμένος να 'περπατήσει' όλες τις κορυφές
του.

Αναφορές

[1]  Ι.  Εμίρης,  Υπολογιστική  Γεωμετρία:  Μια  σύγχρονη  αλγοριθμική
προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
[2] http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE
%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE
%B5%CF%82/1b.kurtothta.pdf 
[3]  http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE
%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE
%B5%CF%82/1c.kurtothta.pdf

4

http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/1c.kurtothta.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/1c.kurtothta.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/1c.kurtothta.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/1b.kurtothta.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/1b.kurtothta.pdf
http://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/D42/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/1b.kurtothta.pdf

