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به نام خدا 

تعاریف و خواص اوليه•

ساختن دیاگرام ورونوي•

هاخط دیاگرام ورونوي پاره •

Farthest-Pointدیاگرام ورونوي •



صورت مساله

ی می خواهد مکان هاای فروشگاه زنجيره اي فرض کنيد یک 

ب براي بررسای مناسا  . را براي احداث فروشگاه تعيين کند

زه بودن محل باید بررسی کرد که فروشگاه جدید چاه انادا  

د براي این کاار بایا  . می تواند در جلب مشتري موفق باشد

بتوان ناحيه اي که تحت پوشش هر مرکز خریاد رارار مای    

.گيرد را تعيين کرد



:فرضیات مسئله

 جا یکسان استهمه در قیمت هرکاال .
 کاال هر دست آوردن هزینه به=

هفروشگاحمل کاال از هزینه + قیمت کاال 

 فاصهله آناها   یه  ملهل بها    بهه  حمل کاال از فروشگاه هزینه
.متناسب است

 دسهت آوردن کهاال را  هزینهه بهه   سعی می کننهد  مشتریان
.مینیمم کنند



نزدیکترین فروشگاه

Dirichlet (1850) & Voronoi (1908)

convex hull و پرکاربردترین ساختار بعداز مهمترین 

(یا اشياي کلی تر)همه اطالعات مربوط به فاصله هاي مجموعه اي از نقطه ها 



تعریف
ورونويدیاگرام(Vor(p)):

P :={ p1, p2, ...,pn .داریمصفلهدرمجزاسایتnمجموعه{

:شودمیتقسیمسلولnبهزیرقاعدهطبق

q V(pi ) iff dist(q, pi ) < dist(q, pj ) for each pj  P with j  i.



ناحيه ورونوي

دیاگرام ورونوي

سایت

یال

رأس

دیاگرام



سایت1: دیاگرام ورونويارساخت

1= تعداد سایت 
1= تعداد نواحی 

0= تعداد یال 
0= تعداد رئوس 

.تنقطه، تناا از همان نقطه تشکیل شده اسدیاگرام ورونوی ی 



سایت2: دیاگرام ورونويارساخت

1= تعداد یال 2= سایت تعداد 
0= تعداد رئوس 2=نواحی تعداد 

.ستعمودمنصف پاره خط متصل کننده دو نقطه دیاگرام ورونوی آناا ا



سایت3: دیاگرام ورونويارساخت

3= تعداد سایت 
3= تعداد نواحی 

3= تعداد یال 
1= تعداد رئوس 

ای عمودمنصف ه. برای سه نقطه غیرهم خط، دیاگرام ورونوی ازسه نیم خط تشکیل شده است
.می دهندرا شکیل های آنرأس ضلع های مثلث دیاگرام ورونوی 



7-1مشاهده 
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نتيجه

.دهستنمستقیمزیر بخش مسطلی است که لبه هایش دیاگرام ورونوی 1.

سلول دیاگرام ورونوی با . - nحداکثر 2 – nیال و 1 .ملدود می شودرأس 1

 
ji pph ,

ipjp



7-2رضيه 

P مجموعهn در خط مستقیم واقع اگر همه سایت ها . در صفله داده شده استسایت

Vor(P)در غیر این صورت، . موازی استنیم خط n-1شامل  Vor(P)پسشده اند 

.هستندنیم خطیا پاره خطو یال هایش است پیوسته 

اثبات

قسمت اول آسان است.



 یال هايVor(P)پاره خط یا نيم خط هستند.

Vor(P)متصل است.

است و یال هایش پیوسته  Vor(P)پسدر خط مستقیم واقع نشده اند اگر همه سایت ها 

.هستندنیم خطیا پاره خط

 (:رسمت دوم)اثبات



7-3رضيه 

در صفله تعداد سایت nمجموعه ، در دیاگرام ورونوی n≥3برای

.است3n-6و تعداد یال ها حداکثر2n-5رئوس حداکثر

:اثبات

سایت ها هم خط باشند:

.همه سایت ها درخط مستقیم واقع شده اند

سایت ها هم خط نباشند:

:نتيجه
.است6ميانگين تعداد رئوس سلول هاي ورونوي کمتر از 



بزرگترین دایره خالی

q، بزرگترین دایره خالی با مرکز Pنسبت به مجموعه نقاط qبزرگترین دایره خالی 
.  درون آن نيست Pاست که هيچ نقطه 



ورونويتشخيص رئوس و یالهاي دیاگرام 

7-4رضيه 
:استبرررارزیرروابطPنقاطمجموعهازVor(P)ورونويدیاگرامبراي

.IنقطهqرأسVor(P)خالیدایرهبزرگتریناگرتنهاواگراست𝑪𝒑 𝒒یاسهشاملآن

.باشدمرزشرويسایتبيشتر

.IIسایت هايبينعمودمنصف𝒑𝒊و𝒑𝒋،یالVor(P)نقطهاگروتنهااگرکندمیتعریفراq

𝑪𝒑چنانچهباشدداشتهوجودعمودمنصفروي 𝒒سایتدوتاهرشامل𝒑𝒊و𝒑𝒋وباشد

.نباشدمرزشرويدیگري،سایت



(رسمت اول)اثبات 
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(رسمت اول)اثبات 



(رسمت دوم)اثبات 



(  یالها)ایره هاي تهی ازسایت د



(  یالها)ایره هاي تهی ازسایت د



(  یالها)ایره هاي تهی ازسایت د



(  یالها)ایره هاي تهی ازسایت د



(  یالها)ایره هاي تهی ازسایت د



تعاریف و خواص اوليه•

ساختن دیاگرام ورونوي•

هاخط دیاگرام ورونوي پاره •

Farthest-Pointدیاگرام ورونوي •



7-1برگرفته از مشاهده : اولروش 

T(n) = O(n² log n)



اطالعات ساختار sweepدر حين اجراي : plane sweepایده کلی الگوریتم 

(sweep lineبرخوردهاي ساختار با . )خروجی به تدریج بدست می آید

Furtuneالگوریتم : دومروش 

plane sweepبر گرفته از استراتژي 



:7-5مشاهده 

.مونوتون است، یعنی، هر خط عمودي دريقا یک نقطه از آن را رطع می کند-xخط ساحلی 



:مشاهدات دیگر

breakpointسامی وارکمان هایبینهای

دیاگرامیال هایرویساحلیخطمتفاوت

.می گیرندقرارورونوی

breakpointدیاگرامیال هایدقیقا،ها

.کنندمیدنبالراورونوی

سامیبرخورد بین دو کمان از دو نقطه : (breakpoint)نقطه شکست



(Beach line)خط ساحلی ساختار

:تغيير می کند(Beach line)خط ساحلی در چه زمانی 

زمانی که ی  کمان سامی جدید روی آن ظاهر شود. 1.

زمانی که ی  کمان سامی موجود از روی آن ملو شود. 2.



چه مورع کمان جدید روي خط ساحلی ظاهر می شود؟

.به سایت جدید می رسد sweep lineزمانی است که : ی  مورد

سامی با پانای صفر

sweep line  سامی جدید پان وپان تر می شود⟸به سمت پایین حرکت می کند.

Site Event :وقتیsweep line  به ی  سایت جدید ازP میرسد،ی  کمان جدید ظاهر
.می شود



چه اتفاری می افتد؟Site Eventدر دیاگرام ورونوي براي 

.جدید بر هم منطبق هستندbreakpointابتدا دو در 

.حرکت می کنندیال یکسانی برای دنبال کردن متفاوتیدر مسیر سپس 

نکته

ونوی، دیاگرام وردر ابتدا این یال به بقیه 

.متصل نیستsweep lineباالی 



7-6لم 

ق تنها حالتی که کمان جدید می تواند روي خط ساحلی به وجود آید، از طری

Site Eventاست.

:اثبات

تعریف شده است که وسط خط ساحلی 𝑝𝑗توسط سایت 𝛽𝑗در حال حاضر سامی ( برهان خلف)

:بیفتددو احتمال وجود دارد که این حالت اتفاق .شکندرا می 

.1𝛽𝑗میانه کمان سامی𝛽𝑖را می شکند.

.2βj بین دو کمان𝛽𝑖و𝛽𝑘ظاهر شود.



1بررسی احتمال

𝛽𝑗میانه کمان سامی𝛽𝑖را می شکند.

ℓ𝑦 : مختصاتyازsweep line  للظه مماس را نشان می دهددر.

𝑃𝑗 ≔ (𝑃𝑗,𝑥 ,𝑃𝑗,𝑦)

𝛽𝑗 :=y =
1

2 𝑃𝑗,𝑦−ℓ𝑦
(𝑥2 − 2𝑃𝑗,𝑥𝑥 + 𝑃𝑗,𝑥

2 − 𝑃𝑗,𝑦
2 − ℓ𝑦

2)

:نتيجه

𝑃𝑗,𝑦و𝑃𝑖,𝑦بزرگتر ازℓ𝑦 امکان ندارد که⟸هستند𝛽𝑖 و𝛽𝑗ی  نقطه تقاطع داشته باشند  .



2بررسی احتمال

βjکماندوبین𝛽𝑖و𝛽𝑘شودظاهر.

کوچ بی ناایتحرکتsweep lineدایرهحالیکهدرپایین،سمتبه

Cباℓباشید؛داشتهدرنظررابماندباقیمماس𝑝𝑗یا𝑝𝑗نفوذداخلبه

.می                                        کنند

:نتيجه

 نمی تواند روی خط ساحلی دیده  𝛽𝑗می کند، سامیبه سمت پایین حرکت sweep lineوقتی 

.  شود



:7-6ی  نتیجه مام از لم 

.سهمی است2n-1ساحلی حداکثر شامل خط 

:یاد آوري

اضافه شدن هر سایت جدید، ی  کمان جدید تولید می کند و هر کمان

.قسمت تقسیم می کند2موجود را حداکثر به 



Circle Event:

ه کمان  پایین ترین نقطه دایره خالی تعریف شده توسط سه سایت کبه  sweep lineوقتی 

.شودملو می کمان ی  میرسد،سامی متوالی روی خط ساحلی دارند 

یک کمان موجود روي خط ساحلی محو می شود؟چه مورع 

ه  به پایین ترین نقطه دایره گذرنده از سه سایتی ک sweep lineزمانی است که : ی  مورد

.سه کمان متوالی روی خط ساحلی تعریف کرده اند میرسد



:7-7لم 

خط ساحلی ناپدید شود، ازطریقاز روي می تواند موجود تنها حالتی که کمان 

circle eventاست.

؟چه اتفاری می افتدCircle Eventبراي دیاگرام ورونوي در 

.یکدیگر را مالقات می کنند و ی  رأس از دیاگرام ورونوی دیده می شودbreakpointدو 

فرض:α′ : شدن       ؛       کمان در حال ناپدید𝛼وα" : دو کمان همسایهα′

 دو کمان𝛼وα"(7-6طبق لم ). نمی توانند بخشی از یک سهمی باشند

نتيجه:q فاصله مساوی ازℓ (7-4رضيهطبق ). دارد و ی  رأس از دیاگرام ورونوی استو هر سه کمان



ساختمان داده
دیاگرام ورونوي•

ساختمان داده :Doubly-connected edges list (DCEL)

آیا مشکلی برای ذخیره وجود دارد؟

e

v

Cell(pi)



(Beach line)خط ساحلی •

دودویی  درخت جست و جوی : ساختمان داده

.است(status)وضعیتساختار این ؛  Tمتوازن

 برگ هایT :کمان ها

 نودهای داخلیT :Break pointها

 در ساختارstatus همه سه تایی های متوالی

را  circle eventکمان های سامی که می توانند

.تشکیل بدهند، را می توانیم ببینیم

ساختمان داده



 (Event Queue)صف رخداد•

اولویت صف : ساختمان داده( اولویت رویدادها نسبت به مختصاتy)

 در هرsite eventخود سایت ذخیره می شود ،.

 در هرcircle event ی که  که کمان)اشاره گر به برگی از درخت+ ، پایین ترین نقطه دایره

.ذخیره می شود.( در این رویداد حذف می شود را نمایش می دهد

ساختمان داده



Circle Eventشناسایی 



.استTripleمتناظر با ی  بالقوه  Circle eventهر 



ها صحيح هستند؟circle eventآیا همه 

...کنیم ولی هیچ وقت رخ ندهدذخیره  event Qی را در صفcircle eventاست ممکن 

.نامیده می شودFalse Alarmاین 

:False Alarmبرای دلیل دو 

.Site event  12.Circle event   دیگرهای



الگوریتم در این مواقع چه کار می کند؟
:EventPointدر هر 

:های جدیدی که ظاهر می شوند، بررسی می شودTripleتمام 1.

 همگرا بودندر صورتbreakpoint   ها، ممکن است یcircle event  بوجود بیاید، بنابراین به

.بالقوه در صف رویدادها ذخیره می شود circle eventعنوان ی 

تمام . 2Triple شودبررسی می هایی که ملو می شوند، نیز:

  در صورت داشتن یEvent ،متناظر در صف رویدادهاEvent از صف حذف می شود  .



:7-8لم 

.تشخیص داده می شودcircle eventی  ورونوی توسط رأس هر 

:اثبات

فرض :q  ورونوی باشدرأس ی .

 دایرهC  (7-4طبق قضیه. )سایت واقعا وجود دارند3و

سایت روی دایره 3تناا : فرضC   باشند و هیچ کدام، پایین

.نباشندCترین نقطه دایره 

باید نشان دهیم که درست قبل از اینکه :نتيجهsweep 

line به پایین ترین نقطه𝐶(𝑝𝑖 ,𝑝𝑗 ,𝑝𝑘)  برسد، سه کمان

𝑝𝑖روی خط ساحلی که با سایت های "𝛼و ′𝛼و 𝛼متوالی 

.تعریف شده است، وجود دارد𝑝𝑘و𝑝𝑗و



دیاگرام ورونوي الگوریتم 



دیاگرام ورونوي الگوریتم 



دیاگرام ورونوي الگوریتم 



O(nزماندرفوقالگوریتم:7-9لم log n)حافظهوO(n)شودمیاجرا.

 آیا الگوریتمFurtuneاست؟؟ بلهباینه

.ما می توانیم اعداد را با استفاده از هر الگوریتم ملاسبه دیاگرام ورونوی،مرتب کنیم

-5 1 3 6 7



7-10رضيه

در  sweep lineنقطه سایت در صفله می تواند با الگویتم nورونوی دیاگرام مجموعه 

.ساخته شودO(n)با فضای O(nlogn)زمان 



کاربرد ورونوياز مثالهایی 

:همسایهنزدیکترین . 1



:تسایالترقابتی مکان یابی . 2

کاربرد ورونوياز مثالهایی 



تشکر از توجه شما


