
 

1 

 

 ربات محدود یکرئوس ِقابل دسترس از  یافتن

 یوکتیرنجبر د محمدرضا

 مشهد یدانشگاه فردوس یوتر،کامپ یگروه مهندس

mohammadreza.ranjbardivkoti@stu.um.ac.ir 

 یگیبا ینور مصطفی

 مشهد یدانشگاه فردوس یوتر،کامپ یگروه مهندس

nouribaygi@um.ac.ir 

 چکیده

 ییفمقاله ما تعر یناست. در ا یاز مسائل معروف در حوزه هندسه محاسبات یکینقطه  یکبودن رئوس  موانع از  یدقابل د مسئله

ه نسبت دو نقط یفتعر ینها کاربرد دارد. در اخاص از ربات یادسته یریابیکه در مس کنیمیدو نقطه ارائه م ینب یدد یتاز قابل یدجد

و د ینحداقل فاصله ب یتشکست محدود و رعا یهدو نقطه با حداکثر زاو ینها بخطاز پاره اییرهزنج  اگرهستند  یدبه هم قابل د

 .موانع برخورد نکند هاییالاز  یکیچبا ه یرهزنج یناز ا یخطپاره یچوجود داشته باشد که ه یشکست متوال

اد با صرف د یم. نشان خواهکنیمیارائه م یدجد یفنقطه را بر اساس تعر یکاز  یدرئوس قابل د یینتع یبرا یتمیدر ادامه الگور سپس

𝑂(𝑛ن  زما
4

3 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) حافظه و  𝑂 (𝑛
4

عدد ثابت است.  یک 𝑐 تعداد رئوس مانع و 𝑛 هارابطه ینمسئله را حل کرد. در ا توانمی(3

و با 𝑂(𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛)  مانرا در مدت ز یساختارداده توانیکه موانع از قبل مشخص باشند، م یدر صورت دهیمینشان م ینهمچن

 𝑂(𝑛2𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛/√𝑏) از نقطه را در زمان یدرئوس قابل د وجو،نقطه ناظر در زمان پرس یافتکرد که با در یهته 𝑂(𝑏) حافظه

𝑛4/3 پارامتر دلخواه است که در شرط یک𝑏  هارابطه ینمحاسبه کند. در ا ≤ 𝑏 ≤ 𝑛2 کندیصدق م. 

  



 

2 

 

 مقدمه ۱

دو  هر ینچرخش محدود بوده و ب یهزاو یکه دارا یریدرا در نظر بگ یبوده است. ربات یتهمواره حائز اهم یکدر حوزه ربات مسیریابی

ر حضور د  یریابیمس یتماز الگور یمقاله مطرح شده بخش ینکه در ا یاکند. مسئله یترا رعا یاحداقل فاصله یستیبا یچرخش متوال

که بحث  یگرید ینهحمل و نقل و هر زم هاییستمس ی،ناوبر  یک،شده است. عالوه بر ربات یانب یژگیبا و باتر یبرا یموانع چند ضلع

 .مسئله ارائه شده نام برد یاز کاربردها توانیدر آن وجود دارد را م یریابیمس

 گذشته یبر کارها یمرور  ۱-۱

ساده و چند  ینقطه درون چندضلع یکاز  یدقابل د یچندضلع یافتنمسائل  یانجام شده بر رو یبر کارها یقسمت مرور ینا در

 یافتنارائه کردند که مسئله  الگوریتمی  Simpson (Joe & Simpson, 1987)و  Joeت. داش یمدار  خواهسوراخ  یضلع

 یدرون چندضلع یدقابل د یچندضلع یافتنمسئله  ین. همچنکندیم محاسبه  𝑂(𝑛) ساده را در یدرون چندضلع یدقابل د یچندضلع

است. مسئله محاسبه  یرئوس چندضلع تعداد 𝑛  شده که حل 𝑂(𝑛)  در زمان Lee (Lee, 3891) توسط یچشساده بدون پ

 یخط آن را در زمان توانینم یگراز مسئله قبل است و د تریچیدهپ یدار کمسوراخ ینقطه در درون چندضلع یک یدقابل د یچندضلع

مسئله محاسبه  ینمسئله قرار دارد، بنابرا یندر ا یمسئله مرتب ساز که (,3891Suri & O'Rourke) شودیحساب کرد. ثابت م

𝑂(𝑛 حالت، حداقل به زمان ینبدتر در 𝑂(𝑛)  یچیدگیدار با پسوراخ یدر درون چندضلع یدقابل د یچندضلع log 𝑛) دارد.  نیاز

 Asano(3891Asano,)  توسط سرأ 𝑛و  سوراخ ℎ دار باسوراخ یدرون چندضلع یدقابل د یمحاسبه چندضلع یبرا یتمالگور یناول

𝑂(𝑛 نکه در زماارائه شد  log ℎ) مسئله را حل کرد این .Suri   وO’Rourke (3891Suri & O'Rourke,) یتمیالگور یزن 

𝑂(𝑛 ارائه کردند که در زمان log 𝑛) بعدها .دادیکار را انجام م این Heffernan و Mitchell (3881Heffernan & 

Mitchell,) یبا زمان اجرا یتمیالگور یزن 𝑂(𝑛 + ℎ log ℎ) کردند رائها. 

. کنیمیحل مسئله را مطرح م یالزم برا یهندس یازهاین یشپ 1. در بخشپردازیمیمسئله م یفبه تعر 2مقاله در بخش ینادامه ا در

شده را در  یاناز آنچه ب یکل گیرییجه. نتکنیمیم بیان 1ارائه شده را در بخش یتمالگور یابیو ارز 4حل مسئله را در بخش یتمالگور

 د.کر یمارائه خواه 1بخش

 مسئله یفتعر 2

هستند  دینسبت به هم قابل د: دو نقطه شودیم یفتعر یردو نقطه در حضور موانع به صورت ز یبرا یدد یتمسئله قابل یطور کل به

قطه دو ن ینب یدد یتاز قابل یدیجد یفما تعر ینجاموانع را قطع نکند. در ا هاییالاز  یکیچخط حاصل از اتصال دو نقطه، هاگر پاره

 یفیدا تعرها، ابتخطپاره یرهبا زنج یدد یتقابل یفتعر یان. قبل از بنامیمیها مخطپاره یرهبا زنج یدد یترا قابل آنو  کنیمیرا ارائه م

 یتارائه کرده، سپس قابل 2-3را  در بخش یدو شکست متوال ینحداقل فاصله ب یتشکست محدود و رعا یهها با زاوخطپاره یرهاز زنج

 یه اصلدر مورد مسئل یحبه توض یممفاه ینا یان. بعد از بکنیمیم یفتعر 2-2ها را در بخشخطپاره یرهدونقطه براساس زنج ینب  یدد

 .پردازیمیم 1-2در بخش

  یدو شکست متوال ینحداقل فاصله ب یتشکست محدود و رعا یهها با زاوخطپاره یرهزنج  2-۱

. نددهیم یلها را تشکخطاز پاره یرهزنج یکمشترک هستند  یینقطه انتها یکدر  یخط متوالها که هر دو پارهخطاز پاره ایدنباله

ال را در نقطه اتص یگرخط دخط و  پارهپاره یکامتداد  ینب یهشکست و زاو یارا نقطه اتصال  یخط متوالدو پاره یننقطه مشترک ب
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 یکاز  یرهزنج یهاخطنباشد و طول پاره بیشتر α مقدار مشخص مانند یکشکست از  یهاگر زاو (.3شکل ) نامیمیشکست م یهزاو

 حدودم یدو شکست متوال ینشکست و فاصله ب یهها با زاوخطپاره یرهزنج یک یرهزنج یننباشد به ا کمتر 𝑙 اندازه مشخص همچون

را به  هاخطپاره یرهزنج که اصطالح ییمقاله هر جا ینا . درگیریمیاندازه م یدسیخط را براساس فاصله اقلپاره یک. اندازه گوییمیم

 ت.محدود اس یدو شکست متوال ینشکست و فاصله ب یهها با زاوخطپاره یرهمنظورمان زنج یم،کار برد

 

,𝑙1  که یطور به q نقطه به p نقطه از هاخطپاره رهیزنج -1شکل  𝑙2, 𝑙3 ≤ 𝑙 و   𝛼1, 𝛼2 ≤ 𝛼   

 هاخطپاره یرهدو نقطه براساس زنج ینب یدد یتقابل 2-2

دو نقطه با  نیب یدد یتقابل یفبه تعر یم،دو نقطه داشت یبرا یدد یتکه از قابل یکل یفها و تعرخطپاره یرهزنج یفتوجه به تعر با

 کیهستند اگر  یدها نسبت به هم قابل دخطپاره یره. دو نقطه براساس زنجپردازیمیم یها  در حضور موانع چندضلعخطپاره یرهزنج

ها، خطپاره یرهزنج یهاخطاز پاره یکیچه کهیطوربه یم،به نقطه دوم داشته باش یدنها با شروع از نقطه اول تا  رسخطپاره یرهزنج

 یکاده از استف یدو نقطه، به جا ینب یدد یتقابل یکل یفدر تعر یگرد یاننداشته باشد. به ب یموانع برخورد هایلیااز  یکیچبا ه

را نشان  یدجد یفو تعر یسنت یفدر تعر یدد یتتفاوت قابل 2شکل  .یمها استفاده کردخطه پارهیردو نقطه، از زنج ینخط بپاره

 .دهدیم

 

 .است دید رقابلیغ فیتعر دو هر طبق 𝑝2. ندیبیم را 𝑝3 و 𝑝1 دیجد فیتعر طبق و 𝑝1 فقط دید تیقابل یسنت فیتعر طبق q نقطه -2شکل 
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 نقطه یکها از خطپاره یرهبراساس زنج یدرئوس قابل د یافتن 2-3

,𝑝1} جدا از هم به صورت یچندضلع مانع ℎ یدکن فرض 𝑝2, … , 𝑝ℎ} یکه در مجموع دارا یمصفحه دار در 𝑛 مجموعه  .است سرأ

 یدرئوس قابل د یافتن. هدف داریم 𝑞 مانند یاآزاد نقطه یدر فضا ید. فرض کنییمآزاد گو یرا فضا هایاز چندضلع یروننقاط ب

 رسم هاسرأاز  یکهر  به 𝑞 ها ازخطاز پاره اییرهبتوان زنج یعنی. است 𝑞 از نقطه یدد یتقابل یدجد یفبراساس تعر هایچندضلع

مسئله  یاز ورود یانمونه 1شکل  .باشد α شکست برابر یهحداکثر زاو و 𝑙 برابر یدو شکست متوال ینکه حداقل فاصله ب شکلی به کرد

 دهد.یرا نشان م

 

,𝑣1} رئوس مجموعه -3شکل  𝑣3, 𝑣5, 𝑣6}  نقطه از  qرئوس مجموعه و دیدقابل {𝑣2, 𝑣4}  هستند دیدرقابلیغ. 

 پرتو یکشل 2-4

 یاا مجموعهخط بپاره یکبرخورد داشتن  یینکرد، مسئله تع یمبه آن برخورد خواه یدد یتحل مسئله قابل یکه در ط یاز مسائل یکی

𝑆 مجموعه تریقها است. به طور دقخطاز پاره = {𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛} از  𝑛خط پاره یاآ یمبدان خواهیمیخط داده شده است و مپاره

 .یرخ یابرخورد دارد  𝑆 از مجموعه یخطپاره با 𝑡 یوجوپرس

حل کرد. با توجه به  𝑆 مجموعه یهاخطاز پاره یکبا هر 𝑡  برخورد یبا بررس 𝜃(𝑛) در زمان توانیمسئله را م یناست که ا واضح

آن  حل یبرابا زمان کمتر  یتمیالگور یدبا دهدیرخ م یدد یتحل مسئله قابل یدر ط یادیمسئله به تعداد دفعات ز ینکه ا ینا

 .یماستفاده کن

پرتو مجموعه  یک. در مسئله شلکنیمیاستفاده م 3پرتو یکمسئله شل یارائه شده برا هاییتممسئله از الگور ینا تریعحل سر برای

به  یمزش کنپردایشرا پ 𝑆 مجموعه خواهیمی. مدهندیم یلمانع را تشکℎ  مجموعه در واقع مرز ینداده شده است. ا 𝑆 یهاخطپاره

. یمرا مشخص کن 𝑆 یهاخطمحل برخورد پرتو با مجموعه پاره ینجهت( اول یکنقطه و  یک)شامل  پرتو یک یافتکه با در یطور

 .داده شود یصتشخ یدها برخورد نداشته باشد هم باخطکه در آن پرتو با پاره یتیوضع

حل  یرا برا 𝑆 : ابتدا مجموعهشودیصورت حل م ینبد 𝑆 خط با مجموعهبرخود پاره یینمسئله، مسئله تع ینحل ااستفاده از راه با

 یکآن شل یگردر جهت سر د t سر یکرا از  یپرتو t  خطپاره یافتوجو با در. در زمان پرسکنیمیم پردازشیشپرتو پ یکمسئله شل

                                                 
1 Ray shooting 
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 ینا یرباشد، پاسخ مسئله ما مثبت خواهد بود. در غ𝑡  دو سر ینب 𝑆 یهاخطبرخورد پرتو با مجموعه پاره ین. اگر محل اولکنیمیم

 .است یوجود نداشته باشد، پاسخ مسئله ما منف یاصالً برخورد یانباشد  𝑡 دو سر ینکه برخورد ب یدر صورت یعنیصورت، 

 Chen ائه شده مربوط بهمسئله ار ینکه در مورد ا ییکارها ینپرتو ارائه شده است. آخر یکمسئله شل یبرا یمختلف هایحلراه

(2132Chan,) و Chen  وWang (2131Chen & Wang,) ارائه کرده است که با صرف زمان یتصادف یتمیالگور. است  

𝑂(𝑛 𝑙𝑜𝑔3𝑛) و حافظه  𝑂(𝑛 𝑙𝑜𝑔2𝑛)به طور متوسط در زمان ، 𝑂(√𝑛 𝑙𝑜𝑔2𝑛) خط پاره یک یپرتو را برا یکپاسخ مسئله شل

با  یساختارارائه کردند که با ساخت داده یتمیالگور Wang (2131Chen & Wang,)و  Chen .دهدیدلخواه م یوجوپرس

𝑂(𝑛 هانداز +  ℎ2) در زمان 𝑂(𝑛 +  ℎ2 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) وجو را در زمانپرس، پاسخ هر 𝑂(log 𝑛) در حد زمان دهدیم .

 .عدد ثابت است یک 𝑐 یتم،الگور ینا پردازشیشپ

 ی: به ازایدرس یرز یجهبه نت توانیارائه شده است، م Matoušek (3881Matoušek,) که توسط یکیو تکن یجنتا ینا یبترک با

𝑛 𝑙𝑜𝑔2𝑛 با شرط𝑏  پارامتر دلخواه ≤ 𝑏 ≤  𝑛2 و عدد ثابت 𝑐با اندازه یساختارداده توانی، م  𝑂(𝑏)پردازشیشدر زمان پ 

𝑂(𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛)  دلخواه بتوان در زمان یوجوخط پرسپاره یک یپرتو را برا یککه مسئله شل یساخت، به طور 𝑂((
𝑛

√𝑏
) 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) 

 .حل کرد

 هاخطپاره یرهمختصات رئوس زنجمحاسبه  3

 ییداشتن مختصات نقطه ابتدا یارمختلف را با در اخت یهاها با تعداد شکستخطپاره یرهمختصات رئوس زنج یمبخش قصد دار ینا در

 . یممحاسبه کن یره،زنج ییو انتها

 

 .𝐴4 نقطه تا  𝐴0نقطه از هاخطپاره رهیزنج -4شکل 
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و به سمت  ها𝑥 عمود بر محور ها𝑦ر به سمت راست و محو یدر جهت افق ها𝑥ر باشد. محو یرهشروع زنج نقطه 𝐴0نقطه یدکن فرض

 .باال باشد

 ییخواهد بود. از آنجا یرهخط زنجپاره یک 𝐴0𝐴1 خطپاره ین. بنابرایریددر نظر بگ یرهزنج در 𝐴0 نقطه شکست بعد از را 𝐴1 نقطه

بوده  یمساو یرهزنج یهاخططول تمام پاره یجهمنتظم است، در نت یچندضلع یک یطاز مح یها همواره قسمتخطپاره یرهکه زنج

𝑒  و دهیمیم نشان 𝑒 که ما آن را با = |𝐴0𝐴1| است. 

𝑘 یها داراخطپاره یرهزنج یدکن فرض + ها بوده خطپاره یرهنقاط شکست )رئوس( زنج یرسا یب،ترت به 𝐴2 ، 𝐴3،  ...، 𝐴𝑘 و سرأ 1

 یف. طبق تعرنامیممیβ  را ها𝑥ر محو و 𝐴−1𝐴0 امتداد ینب یهزاو(. 4شکل د )منتظم باش یچندضلع در 𝐴0 قبل از رأس 𝐴−1 و

 یانیخط حاصل از اتصال نقطه پا)پاره 𝐴𝑘𝐴0 ینب یه. زاواست α برابر 𝐴0 نقطه در 𝐴0𝐴1و 𝐴−1𝐴0دمتداا ینب یهزاو ید،د یتقابل

بوده و جهت  2𝜋 تا 1در بازه  هایهزاو ی. دامنه تمامکنیمیم یگذار نام θ را 𝐴0 نقطه در 𝐴0𝐴1و آن(  ییبه نقطه ابتدا یرهزنج

 م.گیرییدر نظر م ایزاویه أرا به عنوان مبد ها𝑥 مثبت محور

بنامیم )مطابق 𝐻 برخورد را خط عمود کرده و نقطه ینا بر 𝐴1 و از نقطه یمرسم کن ها𝑥 محور یمواز خطی 𝐴0 از نقطه یدکن فرض

 یمرا دار یرز یمثلثات روابط 𝐴1 مختصات نقطه برای 𝐴0𝐻𝐴1∆ یهحال در مثلث قائم الزاو (.4شکل با 

𝑥𝐴1
−  𝑥𝐴0

= |𝐴0𝐴1| cos(𝛼 +  𝛽) 

𝑦𝐴1
−  𝑦𝐴0

= |𝐴0𝐴1| sin(𝛼 +  𝛽) 

 داریم 𝐴2  نقطه یطور مشابه برا به

  

𝑥𝐴2
−  𝑥𝐴1

= |𝐴1𝐴2| cos(2 𝛼 +  𝛽) 

𝑦𝐴2
−  𝑦𝐴1

= |𝐴1𝐴2| sin(2 𝛼 +  𝛽) 

 یدرس یمخواه یرز یروابط بازگشت به 𝐴𝑘 یعنی یرهزنج یانینقطه پا یبرا یاتعمل ینادامه ا با

𝑥𝐴𝑘
−  𝑥𝐴𝑘−1

= |𝐴𝑘−1𝐴𝑘| cos(𝑘 𝛼 +  𝛽) 

𝑦𝐴𝑘
−  𝑦𝐴𝑘−1

= |𝐴𝑘−1𝐴𝑘| sin(𝑘 𝛼 +  𝛽) 

𝑒 ینکهتوجه به ا با = |𝐴𝑗𝐴𝑗+1| هر نقطه یباال، به ازا یو با حل روابط بازگشت 𝐴𝑗 داریم  

𝑥𝐴𝑗
= 𝑒 ∑ cos(𝑖𝛼 +  𝛽) +  𝑥𝐴0

𝑗

𝑖=1

 

  

𝑦𝐴𝑗
= 𝑒 ∑ sin(𝑖𝛼 +  𝛽) +  𝑦𝐴0

𝑗

𝑖=1

 

𝑗 که = 1, … , 𝑘 است. 
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𝑤) همواره برابر با سرأ 𝑤 ساده با یچند ضلع یکدرون  یایزوا جمع − 2)𝜋 را به نقطه  ییها نقطه انتهاخطپاره یره. در زنجاست

 یرهنجز ییو انتها یینقاط ابتدا یکه رو اییهساده زاو یچندضلع ینشود. در ا یلساده تشک یچندضلع یکوصل کرده تا  ییابتدا

تعداد رئوس  𝑤 د. اگردهیم یلمنتظم را تشک یچندضلع یک یطاز مح یبخش یرههمواره باهم برابر است چراکه زنج شوندیم یلتشک

𝑚 ها باشد آنگاهخطپاره یرهشکست در زنج تعداد 𝑚 و یچندضلع ینا = 𝑤 −  یچند ضلع یداخل یایجمع زوا یبرا یجهدر نت و 2

𝑤) ساده − 2)𝜋 = 𝑚𝜋 یچندضلع ییو انتها ییرأس ابتدا یداخل یهبود. زاو خواهد 𝜃 یداخل یایزوا یرو سا π −  𝛼 در است .

 یمدار یبا توجه به رابطه قبل یجهنت

𝑚(𝜋 − 𝛼) + 2 𝜃 = 𝑚𝜋 

 یا

𝜃 =
𝑚𝛼

2
 

قابل  یهزاو ینا یم،را دار یرهزنج ییو انتها ییکه ما نقاط ابتدا یی. از آنجانامیمیم γ ها را𝑥 و جهت مثبت محور 𝐴0𝐴𝑘 ینب زاویه

γ دانیمیمحاسبه است. م =  β +  𝛼 +  𝜃 یگربه عبارت د یا β =  γ − (𝛼 + 𝜃) .ییداشتن مختصات نقطه ابتدا یاردر اخت  با 

ه محاسب یراز روابط ز یکرا با استفاده از هر  یرهخط از زنجپاره یکطول  توانیمیها، مها و تعداد شکستخطپاره یرهزنج ییو انتها

 یمکن

e =
𝑥𝐴𝑘

− 𝑥𝐴0

∑ cos(𝑖𝛼 +  𝛽)𝑚+1
𝑖=1

  

 و

e =
𝑦𝐴𝑘

− 𝑦𝐴0

∑ sin(𝑖𝛼 +  𝛽)𝑚+1
𝑖=1

 

 د.را محاسبه کر یرهنقاط زنج یمختصات تمام توانیم بیان شده در روابط𝑒  قرار دادن مقدار با

 حل مسئله یتمالگور 4

 رهیاز رئوس موانع و نقطه دلخواه داده شده در فرض مسئله(، زنج یکیدو نقطه دلخواه ) ینب یمبتوان یستیحل مسئله، ابتدا با برای

 هاییالاز  یکیچها با هخطپاره یرهخط زنجکه هر پاره یمکن یو بررس یمها را با تعداد نقاط شکست مختلف به دست آورخطپاره

هستند،  یددو نقطه نسبت به هم قابل د یم،شده به دست آورد یانب یطها با شراخطپاره یرهزنج یکموانع برخورد نداشته باشد. اگر  

خط ت )پارهها با صفر شکسخطپاره یرهابتدا زنجدو نقطه دلخواه،  ینب یعنی. یستندن یدصورت دو نقطه نسبت به هم قابل د ینا یردر غ

موانع برخورد نداشته  هاییالاز  یکیچبا ه یرهزنج ینخط ا. اگر تک پارهآوریمیبه دست م ااز نقطه اول به نقطه دوم( ر یممستق

شکست  نقطه یکها با خطرهپا یرهصورت به سراغ به دست آوردن زنج ینا یرهستند در غ یدباشد، آنگاه دو نقطه نسبت به هم قابل د

صورت  ینا یرهستند در غ یدباشد آنگاه دو نقطه نسبت به هم قابل د هشده را داشت یانب یطشرا یزن یرهزنج ینرفت. اگر ا یمخواه

 یرهزنج. دهیمیکار را ادامه م ینا یبترت ینو به هم یرخ یاها با دو نقطه شکست وجود دارد خطپاره یرهکه زنج یمکن یبررس یستیبا

 یرئوس چندضلع یشها )افزاشکست تعداد یشبا افزا یجهمنتظم است در نت یچندضلع یک یطاز مح یها همواره قسمتخطپاره

 ایبزرگتر  یره،خط زنجکه اندازه پاره دهیمیادامه م ییها را تا جاخطپاره یرهزنج یافتن. عمل یابدیمنتظم(، طول اضالع کاهش م
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به هم  آنگاه دو نقطه نسبت یاوریمبه دست ب اییرهزنج یم( باشد. اگر نتوانستیلدو شکست متوا ینفاصله ب )حداقل 𝑙 مقدار یمساو

ارائه نمود. در  3یتمبه صورت الگور توانیحل مسئله را م یکل یتم، الگور4شده در بخش  یان. با توجه به مطالب بیستندن یدقابل د

تعداد 𝑚  ها وخطپاره یرهخط از زنجپاره یکطول  𝑞  ،𝑒 از نقطه یدمجموعه رئوس قابل د 𝑆مجموعه رئوس موانع، 𝑉  یتمالگور ینا

 .ها استخطپاره یرهزنج یهاشکست

 

 ارائه شده یتمالگور یابیارز 5

 .پردازیمیارائه شده م یتمالگور یمرتبه زمان یلبخش به تحل ینا در

بار اجرا ⌊𝜋 /  𝛼 2⌋  حداکثر به اندازه 4خط 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒  . حلقهشودیاجرا مبار( 𝑛ع )تمام رئوس موان یبه ازا یتمالگور 2 خط حلقه

  حداکثر گیردیبه خود م𝑚  که یمقدار یشترینو ب یابدیم یشواحد افزا یک𝑚  در هر بار تکرار حلقه، مقدار یراخواهد شد، ز

⌊2 𝜋 /  𝛼⌋ − 𝑚 حداکثر به اندازه یزن 1 خط 𝑓𝑜𝑟 است. حلقه  3 +   حداکثر یزحلقه ن ینا ینتکرار خواهد شد و بنابرابار  1

⌊2 𝜋 /  𝛼⌋  حداکثر به اندازه 1 دستور خط این. بنابرشودیبار تکرار م 𝑛( ⌊2 𝜋 /  𝛼⌋)2 ترینینهکه پرهز 9 خط د.شویاجرا م بار 

𝑚 بار تکرار شده و هر بار در آن حداکثر 𝑛⌊2 𝜋 /  𝛼⌋ است، حداکثر یتمدستور الگور + . شودیپرتو انجام م یکشل یوجوپرس 1

هر  توانیم پردازش،یشپ یبرا 𝑂(𝑏) و حافظه 𝑂(𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) ذکر شد، با صرف زمان 4-2شکه در بخ اییجهبا توجه به نت

/𝑂(𝑛2(⌊2 𝜋 / 𝛼⌋)2 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛 حداکثر زمان 9 دستور خط ینداد. بنابرا پاسخ 𝑂((𝑛/√𝑏) 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) وجو را در زمانپرس

 √𝑏) مقدار ینکهبرد. با توجه به ا خواهد  α2 عبارت  توانیثابت است، م π / αیجهرا نت یرز یهحذف کرد و قض یرا از حد زمان 

 .گرفت
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𝑛4/3 با شرط𝑏  پارامتر دلخواه یازا به: 3قضیه ≤ 𝑏 ≤ 𝑛2 عدد ثابت و 𝑐با اندازه یساختارداده توانی، م 𝑂(𝑏)  و در زمان

 وجو را در زماننقطه دلخواه پرس یکبودن رئوس مانع از  یدکه مسئله قابل د یساخت، به طور 𝑂(𝑏 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) پردازشیشپ

 𝑂(𝑛2 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛/√𝑏)د.کر حل 

 پردازشیشوجو از زمان پمقدار کمتر باشد، زمان پرس یناز ا 𝑏 اگر یراانتخاب شده است، ز 𝑏 ،𝑛4/3  مقدار ینباال، کمتر یهقض در

و نقطه  مجموعه موانع یعنی یم،نداشته باش پردازشیشکه فاز پ ی. در صورتشودیبالاستفاده م پردازشیششده و عماًل فاز پ یشترب

𝑏 با انتخاب توانیداده شوند، م یهمزمان با هم به عنوان ورود رناظ = 𝑛4/3 یدرس یرز یجهبه نت. 

 عدد ثابت یک یازا به 𝑂(𝑛4/3 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) در زمان ی،نقطه در حضور موانع چندضلع یکاز  یدرئوس قابل د یینتع مسئله: 3نتیجه

𝑐 و با صرف حافظه 𝑂(𝑛4/3 ) حل است قابل . 

  گیرییجهنت 6

موانع  نقطه در حضور یکاز  یدرئوس قابل د یافتندو نقطه، مسئله  ینب یدد یتاز قابل یدجد یفتعر یکمقاله، بعد از ارائه  ینا در

 که یمحل کرد 𝑐  ثابت یک یازا به 𝑂(𝑛4/3 𝑙𝑜𝑔𝑐𝑛) دو نقطه را در زمان ینب یدد یتاز قابل یدجد یفبا توجه به تعر یچندضلع

𝑛 با  یمستتوان کند،یم ییرموانع ثابت بوده و محل ناظر تغ یریکه محل قرارگ یحالت یبرا ین،کل رئوس موانع است. عالوه بر ا تعداد

 .یموجو را کاهش دهزمان پاسخ به پرس پردازش،یشپ یبرا یشتریصرف مدت زمان ب

ها که رکخاص از متح یادسته یبرا یرمس ینترکوتاه یافتنمسئله  یمتا بتوان کندیبه ما کمک م یدد یتاز قابل یدجد یفتعر این

 ینترحل مسئله کوتاه یبه دست آمده، برا یجهکرد تا از نت یمتالش خواه یق،ادامه تحق ی. برایمکن یداچرخش دارند پ یتمحدود

 .یمکن دهبه شکل ذکر شده استفا یرمس
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