
Αζθήζεηο ζηελ Υπνινγηζηηθή Γεσκεηξία 

Βαζκνινγηθό βάξνο 7 

Καηαιεθηηθή Ηκ/ληα Παξάδνζεο: ??/6/2016 (κε email ζην tsichlas@delab.csd.auth.gr) 

Παξαδνηέν ζα είλαη κία αλαθνξά κε ηηο απαληήζεηο θαζώο θαη ν θώδηθαο όπνπ ζαο δεηείηαη (θαη ην 

εθηειέζηκν αξρείν βεβαίσο). Η εξγαζία κπνξεί λα γίλεη θαη ζε νκάδεο ησλ δύν αηόκσλ.  

 

Άζκηζη 1: (0.5) Έλα απιό πνιύγσλν ιέγεηαη νξζνγώλην αλ θάζε αθκή ηνπ είλαη παξάιιειε είηε ζηνλ x-

άμνλα ή ζηνλ y-άμνλα. Έλα νξζνγώλην πνιύγσλν είλαη νξζνγώληα θπξηό αλ ε ηνκή ηνπ κε νπνηαδήπνηε 

νξηδόληηα ή θάζεηε γξακκή είλαη έλα ζπλεθηηθό ζύλνιν (ηέκλεη ζε δύν ή θακία αθκέο ηνπ νξζνγσλίνπ). Τν 

νξζνγώλην θπξηό πεξίβιεκα ελόο νξζνγσλίνπ πνιπγώλνπ P είλαη ην κηθξόηεξν νξζνγώλην θπξηό 

πνιύγσλν πνπ θαιύπηεη ην P. Σην παξαθάησ ζρήκα κε ηελ δηαθεθνκκέλε γξακκή ζπκβνιίδνπκε ην 

νξζνγώλην πεξίβιεκα ηνπ P, ην νπνίν είλαη ζθηαζκέλν.  

 

 

 

 

 

 

 

Σαο δεηνύληαη ηα εμήο:  

1. Πεξηγξάςηε έλα ηαρύ αιγόξηζκν γηα ηνλ ππνινγηζκό ελόο νξζνγσλίνπ θπξηνύ πεξηβιήκαηνο ελόο 

νξζνγσλίνπ πνιπγώλνπ πνπ δίλεηαη σο είζνδν. Πνηα είλαη ε πνιππινθόηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζαο 

ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ θνξπθώλ ηνπ νξζνγσλίνπ πνιπγώλνπ πνπ καο δίλεηαη σο είζνδν (κε 

απόδεημε); 

2. (BONUS – 1 μονάδα) Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ βηβιίνπ Computational Geometry in C ([1] ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο από όπνπ κπνξείηε λα βξείηε θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ βηβιίνπ) ππάξρεη 

θώδηθαο ζε Java ελόο applet κε πινπνηεκέλνπο θάπνηνπο αιγόξηζκνπο. Θα πξέπεη λα πινπνηήζεηε 

ηνλ αιγόξηζκν πνπ πξνηείλαηε ζην (1) ζε απηό ην γξαθηθό πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα 

«πεηξάμεηε» ην πεξηβάιινλ ώζηε λα κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε νξζνγώληα πνιύγσλα. Τν παξαδνηέν 

ζα είλαη όινο ν θώδηθαο κε ην αληίζηνηρν εθηειέζηκν.  

 

Άζκηζη 2: (0.5) Έζησ S έλα ζύλνιν n μέλσλ (κε ηεκλόκελσλ) επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ζην επίπεδν θαη p 

έλα ζεκείν πνπ δελ πεξηέρεηαη ζε θαλέλα από απηά. Θέινπκε λα πξνζδηνξίζνπκε όια ηα ηκήκαηα ηνπ S 

πνπ είλαη νξαηά από ην p, δειαδή όια ηα ηκήκαηα ηνπ S πνπ πεξηέρνπλ θάπνην ζεκείν q ηέηνην ώζηε ην 

αλνηθηό ηκήκα πνπ νξίδεηαη από ην p θαη q λα κελ ηέκλεη θαλέλα επζύγξακκν ηκήκα ηνπ S. Καηαζηξώζηε 

έλαλ αιγόξηζκν πνπ λα επηιύεη απηό ην πξόβιεκα ζε ρξόλν O(nlogn) ρξεζηκνπνηώληαο κία 

πεξηζηξεθόκελε εκηεπζεία κε αξρή ην p (ζάξσζε επηπέδνπ αιιά κε πεξηζηξνθή).  
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Άζθεζε 2.14 από ην βηβιίν  

 

 

 

 

 

 

Άζκηζη 3: (0.4 κνλάδεο) 

α) Να απνδείμεηε ην ζεώξεκα ηνπ θάζηξνπ: Γηα ηελ επηηήξεζε ηεο εξωηεπικήρ πεπιοχήρ ελόο πνιπγώλνπ 

P κε n θνξπθέο αξθεί λα ηνπνζεηήζνπκε ⌈
 

 
⌉ θάκεξεο νπνπδήπνηε ζην ζύλνξό ηνπ, θαη κάιηζηα ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα (λα δώζεηε έλα) όπνπ ηόζεο θάκεξεο είλαη απαξαίηεηεο. 

 

β) Έζησ όηη κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε θάκεξεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην εμσηεξηθό ηνπ πνιπγώλνπ 

P. Γώζηε έλα παξάδεηγκα όπνπ ⌈
 

 
⌉ θάκεξεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα επηηεξεζεί όιε ε 

εμσηεξηθή πεξηνρή ηνπ P. 

 

Άζκηζη 4: (0.3 κνλάδεο) 

Γείμηε όηη αλ έλα πνιύγσλν έρεη O(1) θνξπθέο ζηξνθήο ηόηε ν αιγόξηζκνο πνπ παξαηέζεθε ζην θεθάιαην 

3 γηα ηξηγσλνπνίεζε πνιπγώλνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα έρεη ρξόλν εθηέιεζεο O(n). (Άζθεζε 

3.9) 

 

Άζκηζη 5: (1 κνλάδεο) 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ βηβιίνπ Computational Geometry in C ([1] ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο από όπνπ 

κπνξείηε λα βξείηε θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ βηβιίνπ) ππάξρεη θώδηθαο ζε Java ελόο applet κε πινπνηεκέλνπο 

θάπνηνπο αιγόξηζκνπο. Θα πξέπεη λα πινπνηήζεηε ηνλ ηπραηνθξαηηθό αιγόξηζκν γξακκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ πξνηείλεηαη ζην βηβιίν (Κεθάιαην 4.4) γηα ηελ εύξεζε ηνκώλ εκηεπηπέδσλ ζε απηό 

ην γξαθηθό πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα «πεηξάμεηε» ην πεξηβάιινλ ώζηε λα κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ηέηνηα 

εκηεπίπεδα. Τν παξαδνηέν ζα είλαη όινο ν θώδηθαο κε ην αληίζηνηρν εθηειέζηκν. (αλ θάλαηε ηελ 

αληίζηνηρε άζθεζε από ην πξώην ζεη ηόηε λα θάλεηε ηελ πινπνίεζε ζε απηό ην εθηεηακέλν πεξηβάιινλ). 

 

Άζκηζη 6: (0.5 κνλάδεο)  



Σε n παξάιιειεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θηλνύληαη n ηξέλα κε ζηαζεξέο ηαρύηεηεο v1, v2, …, vn. Τε 

ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ηα ηξέλα βξίζθνληαη ζηηο ζέζεηο k1, k2, …, kn. Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηνκήο εκηεπηπέδσλ, ζρεδηάζηε έλαλ αιγόξηζκν ρξόλνπ O(nlogn) πνπ λα βξίζθεη όια 

ηα ηξέλα πνπ πξνπνξεύνληαη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή.  

 

Άζκηζη 7: (0.4 κνλάδεο)  

Να απνδείμεηε όηη ε εύξεζε ηεο πεξηνρήο ηνκήο n εκηεπηπέδσλ ζηνλ δηδηάζηαην ρώξν έρεη πνιππινθόηεηα 

Ω(nlogn).  

 

Άζκηζη 8: (0.4 κνλάδεο) Άζθεζε 5.13 ηνπ βηβιίνπ. 

 

Άζκηζη 9: (0.4 κνλάδεο) Άζθεζε 6.2 ηνπ βηβιίνπ. 

 

Άζκηζη 10: (0.3 κνλάδεο) Άζθεζε 10.10 ηνπ βηβιίνπ. 

 

Άζκηζη 11: (0.3 κνλάδεο) Άζθεζε 8.14 ηνπ βηβιίνπ. 

 

Άζκηζη 12:  (1 κνλάδα) 

Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ βηβιίνπ Computational Geometry in C ([1] ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο από όπνπ 

κπνξείηε λα βξείηε θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ βηβιίνπ) ππάξρεη θώδηθαο ζε Java ελόο applet κε πινπνηεκέλνπο 

θάπνηνπο αιγόξηζκνπο. Θα πξέπεη λα πινπνηήζεηε ηνλ ηπραηνθξαηηθό απμεηηθό αιγόξηζκν πνπ πξνηείλεηαη 

ζην βηβιίν (Κεθάιαην 6.2) γηα ηνλ εληνπηζκό ζεκείνπ κε ρξήζε ηξαπεδηνκεξώλ ραξηώλ. Θα πξέπεη λα 

«πεηξάμεηε» ην πεξηβάιινλ ώζηε λα κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε επίπεδεο ππνδηαηξέζεηο. Τν παξαδνηέν ζα 

είλαη όινο ν θώδηθαο κε ην αληίζηνηρν εθηειέζηκν. (αλ θάλαηε ηελ αληίζηνηρε άζθεζε από ηα πξώηα δύν 

ζεη ηόηε λα θάλεηε ηελ πινπνίεζε ζε απηό ην εθηεηακέλν πεξηβάιινλ). 

 


