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1 Ζητήματα πολυπλοκότητας

1. ΚΠ2 v Τομή ημιεπιπέδων

2. ΚΠ3, ΚΠd v n[d/2+1] (worst case)

- Αλλά!! Αν έχουμε σημεία σε γενική θέση μπορούμε να επιτύχουμε έναν αλγόριθμο με

ευαισθησία εξόδου πολυπλοκότητας O(Hnd3) = O(HN), για d ελεγχόμενα μικρό και

όπου H ο αριθμός των εδρών.

- Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι η αυξημένη χωρική πολυπλοκότητα.

- Η μέθοδος της αντίστροφης αναζήτησης ¨γιατρεύει’ τρόπον τινά το παραπάνω σημείο

Σημείωση: Η πολυπλοκότητα του γραμμικού προγραμματισμού (ΓΠ) -που είναι αναγκαίος

για την αρχικοποίηση του αλγορίθμου στο ΚΠd- είναι ασθενώς πολυωνυμικός, δηλαδή παρουσιάζει

πολυωνυμική πολυπλοκότητα ως προς n, d και bitsize.

2 Μια εφαρμογή στη θεωρία παιγνίων

Εστώ ότι κάθε παίχτης έχει να επιλέξει ανάμεσα σε N στρατηγικές, στις οποίες αντιστοιχούν κάποιες

πιθανότητες και κέρδη:

Σ1, Σ2 ..... ΣN

p1, p2, ..... pN

k1, k2 ..... kn

με τους περιορισμούς
∑

i pi = 1, pi ≥ 0.
Παρατηρούμε ότι το αναμενόμενο κέρδος κάθε παίχτη, E =

∑
i piki, μπορεί άνετα να ειδωθεί ως

κυρτός συνδυασμός πανω στις τιμές των κερδών για κάθε στρατηγική.

Το ερώτημα της βελτιστοποίησης του κέρδους απαντιέται ως τομή τέτοιων γραμμικών ανισοτήτων,

μία ανά παίκτη. ΄Αλλωστε ο κλασσικός αλγόριθμος Lemke-Howson για την απαρρίθμηση των ισορ-

ροπιών Nash είναι όμοιος με τον simplex .

Σημείωση: Η δουλειά του von Stengel στην απαρρίθμηση των ισορροπιών Nash με γεωμετρικές

μεθόδους, είναι ένα εξαίρετο θέμα απαλλακτικής.

∗
συμπληρωματικές ως προς τις διαφάνειες 1b.κυρτότητα, 1c.κυρτότητα, 2a.delaunay
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3 Δυϊσμός στο ΚΠ

Υπενθύμιση για το ΚΠ2:

ΚΠ σημείων Τομή ημιεπιπέδων

Μικρότερα δυνατά Μεγαλύτερα δυνατά

υποσύνολα του χώρου (σημεία) υποσύνολα του χώρου (ημιεπίπεδα)

n σημεία n ημιεπίπεδα

Και το σημαντικότερο:

Η πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου ευρέσης τομής ημιεπιπέδων και ενός ΚΠ είναι η ίδια.

Ομοίως για το ΚΠd έχουμε την ισοδυναμία της τομής των ημιχώρων με ένα ΚΠ σημείων.

Βασικό ερώτημα: Ποια υποσύνολα σημείων ορίζουν έδρα·

Με φυσικό τρόπο μπορεί να οριστεί μια συνάρτηση που να στέλνει μια κορυφή σε μια έδρα (στη

δυϊκή της έδρα). Με την ίδια λογική η αντίστροφη αυτής της συνάρτησης θα στέλνει μια έδρα

στη δυϊκή της κορυφή. Συνήθως το δυικό ενός σημείου ή ενός ημιχώρου το συμβολίζουμε με τον

αστερίσκο (*).

Στην περίπτωση του ΚΠ2 έχουμε:

h ευθεία → h∗
σημείο

p σημείο → p∗
ευθεία

h ευθεία που ενώνει δυο κορυφές → h∗
κορυφή

p εσωτερικό σημείο → p∗
όχι ευθεία στήριξης

Επίσης, έχουμε την αντιστροφή της σχέσης του ¨ανήκειν’ ως εξής:

p ∈ h ⇔ h∗ ∈ p∗

Και τέλος, για να έχουμε έναν καλώς ορισμένο δυϊσμό:

(p∗)∗ = p

4 Διαγράμματα Voronoi
Στην απλή περίπτωση, έχουμε ένα το πολύ αριθμήσιμου σημειοσυνόλου P = {p1, p2...}, που α-

ποκαλούμε εστίες. Οι ακμές των κελιών Voronoi ορίζονται για κάθε εστία pi ως V (pi) = {q ∈
Rd | dist(q, pi) ≤ dist(pj , q), ∀j 6= i} . Το σύνολο αυτών των κελιών με τη συνδεσμολογία τους

αποτελεί το διάγραμμα Voronoi . Η μετρική που ορίζει τα κελιά Voronoi είναι συνήθως η ευκλείδεια,

χωρίς αυτό να αποκλείει τις άλλες περιπτώσεςι (πχ L1
ή αλλιώς Manhattan )
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Διάγραμμα Voronoi με βάση την ευκλείδεια απόσταση (αριστερά) και την μετρική Manhattan
(δεξιά).

Βεβαίως η έννοια του διαγράμματος Voronoi επεκτείνεται στην περίπτωση που οι εστίες δεν είναι

σημεία. Παραδείγματος χάριν, στον R2
μπορούμε να θεωρήσουμε πολύγωνα ή και κύκλους ως

εστίες και να διατηρήσουμε τον ίδιο ορισμό για τα κελιά Voronoi . Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει

μεγάλη εφαρμογή στην ρομποτική (βλ. εικόνα).

Παράδειγμα εφαρμογής διαγράμματος Voronoi στη ρομποτική. Ενά ρομπότ πρέπει να αποφύγει τα
εμπόδια (μαύρο χρώμα). Το διάγραμμα Voronoi (γκρίζο χρώμα) δίνει τη δυνατότητα

υπολογισμού βέλτιστων μονοπατιών (μπλε χρώμα).

Οι κορυφές ενός διαγράμματος Voronoi ισαπέχουν από 3 εστίες. Στην απλή περίπτωση, εφόσον

σε 3 σημεία αντιστοιχεί μια κορυφή Voronoi , τότε αυτοί διέρχονται από τον ίδιο κύκλο με κέντρο

αυτήν την κορυφή. Επιπλέον, δεν καμιά άλλη εστία δεν είναι εσωτερικό σημείο αυτού του κύκλου.

Η κατασκευή των όψεων ενός διαγράμματος Voronoi επιτυγχάνεται μέσω της τομής ημι-

χώρων. Στο επίπεδο πχ, για κάθε σημείο πέρνουμε τη μεσοκάθετο του ευθύγραμμου τμήματος που

το ενώνει με κάποιο άλλο σημείο και κρατάμε κάθε φορά το ημιεπίπεδο που το περικλείει. Η τομή

τους μας δίνει το κελί της συγκεκριμένης εστίας.
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Κατασκευή ενός κελιού Voronoi στο επίπεδο. Σε κάθε βήμα βρίσκεται η μεσοκάθετος με μια άλλη
εστία, καθορίζοντας ένα ημιεπίπεδο.

Ενά χαρακτηριστικό του διαγράμματος Voronoi είναι ότι οι εστίες των μη φραγμένων κελιών του

αποτελούν το κυρτό περίβλημα του σημειοσυνόλου. Αυτό μας δίνει ένα στοιχείο για το κάτω φράγμα

της πολυπλοκότητας κατασκευής του διαγράμματος Voronoi στο επίπεδο. ΄Εχουμε δηλαδή ότι

Vor (2) ≥ ΚΠ2 = Ω(N log(N))

Γενικά στις d διαστάσεις η κατασκευή του Voronoi έχει ίδια πολυπλοκότητα με αυτή του ΚΠ(d+1),
καθώς με τη μέθοδο της ανυψωσης των σημείων σε μια επιπλέον διάσταση, μπορούμε να βρούμε μια

τριγωνοποίηση Delauny που αποτελεί δυϊκό (και άρα ισοδύναμο) πρόβλημα.

Τα διαγράμματα Voronoi και Delaunay ενός σημειοσυνόλου.

Σημείωση: Στην περίπτωση των Voronoi κορυφών, η έννοια της γενικής θέσης είναι να αποτε-

λούν κορυφές 3 κελιών. Αν μια κορυφή αντιστοιχεί σε ≥ 4 κελιά, έχουμε μια degeneracy .

΄Οπως αναφέραμε παραπάνω, η τριγωνοποίηση Delauny είναι δυϊκή δομή του διαγράμματος Voronoi.
Ας δούμε τις αναλογίες τους στο επίπεδο:
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Voronoi ↔ Delaunay
cell ↔ vertex
edge ↔ edge

vertex ↔ triangle

Γενικά, οι τριγωνοποιήσεις αποτελούν ένα αρκετά ενδιαφέρον κομμάτι της γεωμετρίας. Ο βα-

σικός περιορισμός είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει κορυφή τριγώνου, εκτός από τα σημεία που

μας έχουν δωθεί εξαρχής. Στο προηγούμενο προστίθενται μια διχογνωμία ως προς τις επιτρεπτές

τριγωνοποιήσεις:

- Οι μαθηματικοί δέχονται όλες τις πιθανές τριγωνοποιήσεις ενός σημειοσυνόλου.

- Από την άλλη, στην πληροφορική ως τριγονοποίηση δεχόμαστε μόνο αυτές που περιλαμ-

βάνουν όλα τα σημεία του σημειοσυνόλου (και είναι και αυτές που μας δίνει η CGAL) .

Αυτό μας δίνει διαφορετικό αριθμό τριγωνοποιήσεω όταν τα σημεία δεν βρίσκονται σε κυρτή θέση.

Για παράδειγμα, όταν τέσσερα σημεία στο επίπεδο ορίζουν τετράπλευρο, οι τριγωνοποιήσεις είναι

πάντα 2. Από την άλλη, όπως φαίνεται και στην εικόνα, όταν ένα σημείο βρίσκεται στο εσωτερικό

ενός τριγώνου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Δυο διαφορετικές τριγωνοποιήσεις τεσσάρων σημείων, που δεν ανήκουν σε τετράπλευρο. Μόνο η

δεύτερη είναι έγκυρη για την CGAL.

Τέλος, θα δούμε τις διαφορετικές τριγωνοποιήσεις πέντε σημείων σε κυρτή θέση ή απλώς ενός

πενταγώνου:
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Παρατηρούμε ότι εναλλάσσοντας κάθε φορά μια εσωτερική ακμή (την μπλε) επιτυγχάνουμε μια

διαφορετική διαμόρφωση.

Οι 5 τριγωνοποιήσεις μπορούν να αποτυπωθούν σε ένα δευτερέυων πεντάγωνο (secondary polyto-
pe). Το ότι ισχύει η αντιστοιχία ¨κορυφές-τριγωνοποιήσεις’ στην περίπτωση του πενταγώνου, δεν

είναι κάτι που ισχύει γενικά.

Γράφος τριγωνοποιήσεων ενός πενταγώνου (secondary polytope).
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