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Resumo

Nesta dissertação tratamos problemas de geometria computacional no cenário
dinâmico. Neste contexto, desejamos manter estruturas de dados que permitam que
um determinado atributo geométrico possa ser calculado a qualquer instante, com o
conjunto de dados sendo alterado por inserções e remoções.

Estudamos quatro problemas clássicos de geometria computacional no cenário
dinâmico: busca por regiões, localização de pontos, fecho convexo e par de pontos
mais próximos. Nossa abordagem é principalmente teórica, mostrando estruturas de
dados dinâmicas que permitem que inserções, remoções e consultas sobre os atribu-
tos geométricos sejam feitas eficientemente. Tipicamente esperamos que tais operações
sejam feitas em tempo polilogarítmico no tamanho da entrada.

Apresentamos também implementações de alguns dos algorítmos e estruturas de
dados tratadas para o problema da busca por regiões e o problema do fecho convexo.



Abstract

This work handles computacional geometry problems in their dinamic versions. In
this context, we want to maintain data structures supporting queries about geometria
attributes at any time, with the data set being updated by insertions and deletions of
objects.

We studied four classic problems of computational geometry in the dinamic scenario:
range searching, point location, convex hull and the closest pair of points. Our approach
is mainly theoretical, showing dinamic data structures supporting insertions, deletions
and queries about geometric attributes efhciently. Tipically we expect these operations
to be executed in polylogarithmic time on the size of the set.

We present implementations for some algorithms and data structures in the range
searching problem and the convex hull problem addressed in this dissertation.
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CAPÍTULO I

Introducão

Em geometria computacional estamos interessados em desenvolver algoritmos eficientes
para resolver problemas geométricos. Muitos desses problemas têm sua origem em ou-
tras áreas como computação gráfica, robótica, computer-aldeã design, e processamento
de imagens. No desenvolvimento de tais algoritmos são comumente utilizados resultados
de diversas áreas .como: geometria euclidiana, combinatória, teoria dos grifos, análise
de algoritmos e estrutura de dados.

Problemas em geometria computacional têm como instância um conjunto de objetos
geométricos que normalmente representam entidades do mundo físico. Por exemplo,
pontos podem representar agências do correio ou aviões. Quando este conjunto de
objetos e seus atributos são conhecidos de antemão temos um problema que é dito
estático (veja, por exemplo IPS851). Para ilustrar, consideramos o seguinte problema.

Problema 1.1 Dado um c07Üunto S de n ntímeros em R, erzcontrar um par de ntímeros
distintos Q, b e: S qt e são 'mais pró=intos, isto é, para, todo par de núm,elos distintos d, bi
a. s, 1« - z,l l; l.' - ó'l.

Esse é um exemplo de problema estático, já que todos os objetos e suas posições são
conhecidos de antemão e a resposta é baseada nisso. Os números mais próximos são
consecutivos na lista ordenada dos números. Assim, uma solução para esse problema
é ordenar os números e então tratar os pares vizinhos na lista ordenada. Para cada
número p na lista, basta medirmos a distância entre p e seu sucessor. A menor destas
distâncias determina um par de pontos mais próximos. Como temos n -- l pares a
serem examinados, o tempo total consumido por essa solução é dominado pelo tempo
da ordenação, que é O(n ]og n).

Agora, vamos supor que à medida que o tempo passa, novos números são inseridos
em S. Problemas em que novos objetos podem ser inseridos ao longo do tempo são
ditos semá-dánámãcos.

10



Capítulo l. Introdução 11

Problema 1.2 .A4anter uma está"altura de dados armazenando um cozÜunto S de
números em 'R. de tal forma, que 'inserções de llúmeros cvTt S, bem como cona'altas para
determinar um par de números ü, b C S Tnüi,s próximos, sejam processadas e$cie'nte-
rnPVltP

Problemas semÍ-dinámdcos também são conhecidos por áncremenfais quando ocor-
rem apenas inserções de objetos e por decrementajs, quando apenas remoções de objetos
acontecem. No problema 1.2 são permitidas inserções e consultas. No caso estático ape-
nas consultas são permitidas.

Para manter um par de pontos mais próximos do conjunto de pontos S, poderíamos
comparar cada número p a ser inserido em S com todos os elementos já presentes, veri-
ficando se um novo par de pontos mais próximos foi encontrado. Isso tem complexidade
de tempo O(n). Mas claramente conhecemos maneiras melhores de manter esse par
de pontos mais próximos. Podemos armazenar os números de S em uma árvore de
busca balanceada T. Cada inserção nessa estrutura gasta tempo O(logo) e um no-
vo par de pontos mais próximos somente poderá ser encontrado entre o novo número
p e um dos seus dois vizinhos na lista dos nós de T em em-ordem. Guardando os
ponteiros necessários, podemos fazer essa verificação em tempo constante. Assim, ao
invés de olhar para todos os números de S, conseguimos uma maneira de manter um
par de pontos mais próximos com uma boa melhora de complexidade, O(Ioga) con-
tra O(n). Nos problemas dinâmicos ou semi--dinâmicos em geometria computacional
estamos tratando constantemente com árvores. Assim, algoritmos com complexidade
de tempo logarítmica para cada operação é normalmente o melhor que podemos espe-
rar. Estruturas ou algoritmos eficientes são aqueles que têm complexidade de tempo
polilogarítmica para cada operação.

Vamos agora supor que além de inserções de números no conjunto S, podemos
também fazer remoções. O problema proposto aceitando inserções e remoções de
números pertence à classe dos problemas dÍnámãcos. Problemas dÍnámãcos requerem
que uma solução seja rapidamente atualizada quando a instância do problema é modi-
ficada através de algumas operações.

Problema 1.3 .ü/enter uma estrutura de dados armazenando um c07Üunto S de
números eln R. de tal forma q'üe i'nserções de números e'm S, remoções de números
em, S e consultas para determinctr um par de números a,b C S mais próximos seljam
processadas e$cientemente.

Problemas dÍnám cos são chamados em alguns trabalhos de problemas on-/áne. Cha-
maremos de gemi-dinâmica uma estrutura de dados ou algoritmo que aceita somente
inserções ou somente remoções de objetos e no caso onde ambas operações são permiti-
das a estrutura ou algoritmo será chamada de dàrzámáca.
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Uma instância para um problema dinâmico (ou semi-dinâmico) consiste em uma
seqüência de operações que não são conhecidas previamente e que devem ser realizadas
uma após a outra. Entre as operações também admitimos consultas (querias) que são
simplesmente pedidos de informação sobre o valor de alguma função definida sobre o
conjunto de objetos considerado. Retornando ao exemplo, onde desejamos manter um
par de pontos mais próximos (e assim a distância mínima entre dois pontos) de um
conjunto que está sendo alterado ao longo do tempo através de remoções e inserções de
números, consultas podem ser perguntas do tipo: "Qual é o valor da menor distância
entre dois números do conjunto?". Uma visão geral sobre algoritmos dinâmicos em
geometria computacional pode ser encontrada em ]CT92].

Para tentar encontrar uma solução para o problema 1.3, vamos inicialmente olhar
para o caso gemi-dánámáco. Algumas vezes podemos extrair um algoritmo dinâmico a
partir do caso será-dÍrzámico. No caso gemi--d námico, inserções de números já eram
tratadas. Isso reduz nossa preocupação apenas para as remoções. A idéia inicial é
utilizar a mesma estrutura base. Utilizamos novamente a árvore de busca balanceada
T armazenando os números de S de forma ordenada. No caso dinâmico, infelizmente.
a árvore não é suficiente para o resolver o problema. Ao remover um número p do
conjunto, temos o caso onde p pertence ao par de pontos mais próximos. Nesse caso,
não há ainda como decidir (pelas informações de que dispomos) qual o novo par de
pontos mais próximos. Aprimorando essa estrutura podemos encontrar uma solução
para o problema em tempo O(logo).

Armazenamos além da árvore T um Àeap contendo os pares de números que são
vizinhos em 7'. A chave do Aeap é a distância entre os números. Cada nó da árvore
T contém apontadores para os respectivos elementos no Àeap. As duas estruturas são
mantidas coerentes. Inserções e remoções são inicialmente executadas na árvore T em
O(Ioga) e então os devidos pares são atualizados no Aeap. O Aeap também consome
tempo O(Ioga) para inserir ou remover um número, pois utilizamos o apontador guar-
dado na árvore para encontrar o elemento no Aeap. Um par de pontos mais próximos
está sempre disponível na raiz do Aeap. Dessa forma, temos uma estrutura que mantém
um par de pontos mais próximos à medida que inserções e remoções estão ocorrendo.

Neste mestrado visamos o estudo e implementação de algoritmos para problemas
dinâmicos em geometria computacional. O desenvolvimento de algoritmos dinâmicos
tem sido motivado por aplicações em diversas áreas. Alguns exemplos são encontrados
em banco de dados. Os algoritmos da área dão subsídios para se aprender diversas
técnicas de projeto e análise de algoritmos.

Para exemplificar a utilização da geometria computacional em outras áreas, podemos
analisar a busca por regiões como ferramenta para consultas em banco de dados. Vamos
imaginar uma consulta SQL do tipo '$EZ,-#C'T # .FnO.A4 FUNa70/VMR/OS W#ER.E
/Z).4Z).E >= 20 .4/VD ]D.,4.D.B < 25 ,4A/D S.4Z),4.R/0 > 1000 .4JVD S1.4.L.4R/0 <= 2300 ".
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Essa consulta pode ser resolvida através da busca por regiões. Ao eixo g é designada
a /D.4.D.E, ao eixo Z/ o S..4-L.4.R/O e os pontos são os registros do banco de dados.
Fazemos então uma busca por regiões (o retângulo l20, 25) x (1000, 23001 nesse caso)
para encontrar quais pontos (os registros) estão na região desejada.

Tratamos nesse trabalho de quatro problemas que aparecem no contexto dinâmico
em geometria computacional: busca por regiões (range searcÀÍzzg), localização de pontos
(poinf /ocas on), fecho convexo e par de pontos mais próximos. Nosso objetivo também é

mostrar que algoritmos dinâmicos realmente diminuem o esforço necessário, em relação
à solução estática, para responder a uma consulta após alterações na configuração dos
dados.

No próximo capítulo descrevemos alguns conceitos e estruturas iniciais necessárias
na sequência da dissertação, como o predicado esquerda-direita, intersecção de seg-
mentos e árvores balanceadas.

No terceiro capítulo tratamos do problema de busca por regiões. Apresentamos es
truturas para buscas por intervalos e buscas poi regiões ortogonais em duas dimensões
Essa estrutura apresentada pode ser estendida para qualquer dimensão (fixa) recursi-
vamente.

No quarto capítulo apresentamos o problema da localização de pontos planar. Algo-
ritmos para o problema da localização de pontos possuem diversas aplicações, servindo
inclusive como ferramenta para outros algoritmos em geometria computacional. No
plano, esse problema tem sido estudado para regiões de diversas formas, dividindo-se o
plano em polígonos convexos, triângulos, árvores de segmentos. No caso de dimensões
maiores, o problema é normalmente restrito a regiões 'bem comportadas', como caixas
retangulares ou cubos. Essa divisão em cubos gera uma ferramenta para o problema do
par mais próximo apresentado neste texto.

O quinto capítulo é destinado ao fecho convexo de um conjunto de pontos no plano.
Esse é um dos temas mais estudados em geometria computacional. Aqui, apresentamos
algoritmos semi-dinâmicos e dinâmicos para o problema.

O par de pontos mais próximos é tratado no sexto capítulo, onde pretendemos
mostrar estruturas e algoritmos para sua resolução tanto no plano quanto em dimensões
maiores. Esse problema tem sido muito estudado e possui algoritmos interessantes.



CAPÍTUI,0 2

Conceitos Preliminares

2.1 Predicado Esquerda-Direita

A função Esquerda ou Direita consiste em uma maneira simples de saber a posição
de um ponto em relação a uma rega orientada. Os dados de entrada da função são três
pontos: dois que formam uma rega (digamos a e b, nessa ordem) e um terceiro c que é
o objeto de estudo (Esquerda(a, ó, c), por exemplo). A função deve responder se c está
à esquerda, à direita, ou se é colinear à rega orientada ii. Apresentamos uma maneira
de implementar essas funções através da área do triângulo formado por a, b e c.

Sabemos que o valor do produto vetorial entre dois vetoies é igual à área do para-
lelogramo formado entre eles. Assim, os triângulos podem ser vistos como metade de
um paralelogramo.

ec '

b

a

Figura 2.1: O ponto c está à esquerda de aó

Dados três pontos a, Z) e c em ]R3, denotaremos por S(aóc) a área do triângulo
A(aZ)c). Podemos calcular o dobro da sua área através da fórmula da área do
paralelogramo da seguinte forma:

14
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Z

b,

J

b

'P l
a. l
b, l
c, l

..'i, x S(«Ó.)

o«de « = (a., «,, a,), Z, = (Z,,, ó,, ó,), c = (.,, .,, .,) e '7, 7 e 'Z são «eto«s -etários li-
nearmente independentes representando as direções iç, g/ e z do espaço, respectivamente.
Como estamos trabalhando em duas dimensões, fazemos a; :: ó, = c, = 0 e podemos
obter .42 através do determinante abaixo 10931:

a, a. l
b, b. l
c, c. l

'42

Sejam a, b e c pontos no plano. Fixemos o segmento orientado i;ã, e o ponto c como a
base da consulta. Calculando o valor do determinante como indicado acima, .42 positivo
significa que abc está no sentido anel-horário, e portanto à esquerda de a6. Um valor
negativo para.o determinante significa que abc está no sentido horário, portanto c está
à direita de ãÀ. Um terceiro caso ocorre se o resultado do determinante for zero. Isso
significa que os três pontos são colineares, já que não há área no triângulo formado entre
eles

função Esquerda(a,ó,c)/#r = ãg,c é um ponto ;:/
se .42(a, Z), c) > 0 então devolve trufa

senão devolve /alce

Note que não precisamos saber o valor da área S(abc) do triângulo explicitamente,
mas apenas o sinal desse valor.

'42 posição de c
> 0 esquerda de ab
- 0 colinear a aó
< 0 direita de ab
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'A2 = 0

bA2 > 0

A2<0
a

Figura 2.2: Sinal do determinante dos pontos em relação a ab

2.2 Intersecção entre Dois Segmentos

Estamos interessados aqui em estudar a intersecção de dois segmentos no plano. Que-
remos decidir se há cruzamento entre dois segmentos. Isso poderá ser feito com um
número constante de chamadas à função Esquerda.

Vamos definir a função cruza(r, s), onde r e s são segmentos orientados, da seguinte
forma:

função '-:a (,, .) /;'',
retorna (Esquerda((y, -D, .4) xor Esquerda(O, .Z), .B)) e

((não Esquerda(.A, -B, C')) xor (não Esquerda(.4, .B, .D)))

A função cruza devolve trufa somente quando os segmentos r e s realmente se
cruzam. Nos demais casos onde existe um ponto em comum entre os segmentos mas
um dos segmentos apenas "toca" o outro cruza devolve /asse.

2.3 Filas Concatenáveis

Consideremos as seguintes operações pertinentes a conjuntos ordenados

1. (insed) inserir um elemento;

2. (de/ete) remover um elemento;

3. (quere/) responder se um elemento pertence à sequência;

4. (concatenate) concatenar duas seqüências, sendo que o maior elemento de uma
seqüência é menor que o menor elemento da outras
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5. (sp/{t) cortar uma seqüência em um determinado elemento z, criando duas novas
seqüências. Uma seqüência conterá os elementos menores que z e a outra conterá
os elementos não menores que z.

Usando como base a definição de Aho IAHU741,

Definição 2.1 C'hamaremos de .#/a concatenáueZ ÓconcatenabZe gueue) uma estrutura
g« pe««át" " 'p««çõe' "ám« e g«. e«t' n d""' 'pe«çõ« e«. tempo O(nlogn).

Exemplos de filas concatenáveis são as árvores AVL, árvores 2-3, entre outras

2.4 Arvores de Busca Balanceadas
.P

Existem diversos tipos de árvores de busca balanceadas (IK731, IM841). Utilizamos
com freqüência nesse texto árvores de busca balanceadas pela altura (como árvores
AVL IK731) e árvores de busca balanceadas pelo peso (wedght ba/cznced trens) IM841.
Tanto as árvores balanceadas pela altura quanto as balanceadas pelo peso são filas
concatenáveis. Uma descrição mais detalhada das árvores de busca balanceadas que
aparecem no texto pode ser vista no apêndice A.



CAPÍTUI,0 3

Busca por Regiões

O proa/ema de range searchíng ou busca por regiões ortogonais consis-
te em manter um conjunto S de pontos em ]Ra tal que os pontos de
S que pertençam a uma dada região ortogonal (um intervalo no caso
unidimensional, um retângulo com lados paralelos aos eixos cartesia-
nos no caso bidimensional, etc.) possam ser determinados ou contados
rapidamente.

,...!sg}«..,,.

Para o problema de busca por regiões foram desenvolvidas várias
estruturas de dados dinâmicas (c/ IAE99, CT921). Na seção 3.1 vamos apresentar o
problema unidimensional e uma solução ótima para ele. Na seção 3.2 tratamos do
problema bidimensional. Vamos mostrar uma primeira maneira de estender a idéia
unidimensional e então apresentaremos uma solução mais refinada. A seção 3.4 contém
idéias de como expandir o algoritmo bidimensional para d dimensões e cita uma maneira
de baixar a complexidade do algoritmo.

3.1 Busca por Intervalos

Consideremos inicialmente o problema para uma dimensão. Neste caso, desçamos man-
ter uma estrutura de dados dinâmica para um conjunto S de pontos da neta. Denotamos
por n o número corrente de pontos em S.

Problema 3.1 .A/enter uma esfrz&fura de dados armazenando um c07Üunto S de porzfos
e'rrl 'R. de tal forma, qwe inserções e remoções de 'pontos em S, bem como co'rtsu\tas para
determinar quais pontos pertencem a um dado intervalo / = lzl, z21 soam processadas
de forma, eftciebte.

18
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Podemos utilizar uma árvore de busca balanceada (IAHU741) para armazenar os
pontos.

Deânição 3.2 .cega T uma árz;ore b nár a de busca ba/anceada onde os nós nfernos
estão CLssociados com os po'Fetos do conjunto S e as folhas com os intervalos entre os
po'fetos. A cEGue de busccl é Q coordenada dos pontos. Cada elemento dü árvore contém
um a'po'rLtctdor para se'u, s'ücessor na, Lista em ordem. Chamaremos esses apostadores de
$os. Chamaremos T de árvore de busca. T)or interuatas unidimensional.

Assim, um pedido de busca pelos pontos do intervalo lzl, aç21 é executado da seguinte
forma: primeiro buscamos por sçi e por z2. Encontramos os nós ui e u2 de T (ui é o nó
que contém o maior ponto (ou intervalo) menor ou igual a zi e u2 é o nó que contém
o menor ponto (ou intervalo) maior ou igual a iç2), associando ao ponto (caso zi C S
ou z2 C S) ou ao intervalo (caso não exista ponto em S com coordenada igual a zi ou
z2) contendo respectivamente zi e iç2. Agora seguimos pelos fios a partir de ui até u2,
devolvendo cada ponto encontrado nesse caminho.

]--oo,1[ ]1,3[ ]3,4[ ]4,6[ ]6,8[ ]8,10[ ]10,1 1[ ]1 1,+oo[

1 3 4 6 8 10 11

Figura 3.1: Ilustração da busca pelo intervalo lzi, z21 = 13, 91

Na figura 3.1 temos um exemplo de busca por um intervalo. Temos S
{1,3,4,6,8,10,11}, zi :: 3 e z2 :: 9. Os nós ui e u2 foram encontrados e então a
árvore foi percorrida através dos fios para obter como resultado os pontos cujos nós
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então marcados, isto é, Resposta = {3,4, 6, 8}. A busca tem complexidade de tempo
O(Joga + k), n número de pontos em S e k número de pontos na resposta.

A complexidade de tempo para inserir ou remover um ponto é O(logo), resultado
obtido pela utilização de uma árvore balanceada (IAnu741). Essa árvore balanceada
T permite-nos também que respostas às consultas sejam feitas em tempo O(logo + k)
(onde k é o número de pontos no intervalo), já que a consulta consiste apenas em
percorrer os O(k) nós da árvore entre os extremos do intervalo, que são obtidos por
buscas binárias. O espaço necessário para manter T é O(n).

3.2 Busca por Regiões no Plano

Agora vamos considerar o problema bidimensional

Problema 3.3 .A/anfer uma estrutura de dados armazenando um co junto S de pontos
no 'plano de tal forma que inserções e remoções de pontos em S, bem corno consultas
para determinar qua s pontos pertencem a um dado retángu/o -R = lzi,aç21 x IZ/i,3/21
sejam processadas de forma e$ciente.

Vimos na seção anterior uma maneira de resolver o problema para uma dimensão.
Talvez possamos aplicar a mesma idéia para cada uma das dimensões do nosso problema.
Assim, primeiro fazemos uma busca unidimensional para escolher os possíveis pontos
através de sua coordenada sç. Então, para cada um desses pontos, verificamos se a
coordenada Z/ pertence ao intervalo lyi , Z/2l-

3.2.1 Uma Idéia Inicial

Seja T, uma árvore de busca por intervalos unidimensional. Sela /? :: lzi, aç21 x IZ/i, Z/21 o
retângulo da pergunta. Para responder quais pontos estão em R, primeiro executamos
a busca por intervalos em Tz para o intervalo laço, z21, tendo como resposta o conjunto .4
dos pontos cuja coordenada z.está em lzi , z21, com complexidade de tempo O(log ITz l +
l.41) = O(logo + l.41), n = ISI. Para cada ponto p C ,4, verificamos se a coordenada
Z/ de p está em l3/i,y21, devolvendo os pontos nessas condições. Então, para obter os k
pontos da resposta final, k 5; l.41, gastamos O(Ioga + l..'il). Claramente esse algoritmo
não nos garante nenhum resultado bom em tempo, já que l.41 pode ser Q(n).



Capítulo 3. Busca por Regiões 21

3.2.2 A Estrutura Arvore de Intervalos
P

Para não depender do número de pontos contido nas respostas de cada uma das di-
mensões, podemos pensar em uma pequena alteração na idéia do algoritmo. Ao invés
de executarmos a busca independentemente para cada coordenada, como descrito ante-
riormente, vamos fazer esses procedimentos interligados. Podemos usar para isso uma
estrutura de árvore em dois níveis, chamada árvore de inferualos (rcznge-trem).

Definição 3.4 S'eya -E uma árvore de busca óa/anceada pelo peso Íapêndãce .4), onde as
fo\hüs são associadcts com os pontos de S, ordenados pela coordenada U. Os nós internos
Lctmbém armazenam coordenadas U, mas ÜT)eras para guiar as buscas na árvore. Para,
cada n,ó interno 'u., seja P(:uà o co'ajunto dos :pontos associados às folhas da sbb-árvore
com raiz em u. .A estrutura secundária T(u) presente em cada ná u é uma árvore
de busca por iate'matos unidimensionüt (como descrita na seção 3.1) para buscct pela
coordenada. z no co'nãunto P(luÕ. Chambre'm,os E de árvore de intervalos bidim,ens'to'nat.

9
U 8©Bg

B»B8 H
8a 'Ü

@ © W B B
©e ©e

ee e
eee

P(u)

Figura 3.2: Um exemplo do conjunto P(u)

Lema 3.5 Seja E uma árvore de ánferua/os óíd menu anal.
O(nlogn), onde rz é n?ímero de pontos em -E.

O espaço gasto por E é

Prova. Todo ponto p de $ é armazenado na estrutura secundária em O(logo) nós
no caminho entre a raiz e a folha associada a p. Assim, gastamos espaço O(n ]ogn). []

Lema 3.6 Síya -E uma árvore de interna/os ó dãmerzsjona/. .4tuaJ cações em -E in-
serções ou remoções de pontos) podem ser processadas corri convplezidade de tempo
O(logo n) amortizado por operação, onde n é o número com'ente de pontos em -E.
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Para inserir um novo ponto p na estrutura, iniciamos na raiz de .E. A cada nó
u visitado na busca binária, inserimos p na estrutura secundária T(u). Nossa busca
terminará em uma folha q, que se tornará o nó interno pai de p e q (6gura 3.3).

Figura 3.3: Inserindo p na estrutura

Percorrido o caminho da raiz até a nova folha p, devemos agora retornar de p até a
raiz para acertar o balanceamento da árvore. O fato de .E ser balanceada pelo peso é
importante nesse passo. Quando é necessário o rebalanceamento em um dado nó u, as
estruturas secundárias T(u) e T(/(u)) (/(u) é o filho de u envolvido no rebalanceamento)
são completamente reconstruídas (figura 3.4), estragando o limite de tempo desejado.
Contudo, devido a .E ser balanceada pelo peso, o gasto total de tempo necessário para
rebalanceamentos de m operações (inserções e remoções) na árvore -E é O(mlog' l.EI),
isto é, o gasto de tempo amortizado por operação é O(]og2n), n = 1-DI é o número
corrente de elementos em -B (mais detalhes no apêndice A). Dessa forma, a inserção de
um ponto pode ser processada com complexidade de tempo O(logo n) amortizado por
operação.

A remoção de um ponto p é feita de maneira análoga à inserção. Removemos o ponto
p de cada uma das estruturas secundárias no caminho entre a raiz e a folha de p. Então
removemos p da estrutura -E, fazendo os rebalanceamentos necessários, com o cuidado
de reconstruir as estruturas secundárias dos nós envolvidos no rebalanceamento. Assim.
a remoção de um ponto também pode ser feita com complexidade de tempo O(logo n)
amortizado por operação.

Agora vamos tratar das consultas. Sda .r? :: lzi, iç21 x IZ/i, g/21 o retângulo a ser pro-
cessado. l.Jm nó u de -D deve ser processado se o intervalo IZ/i, 3/21 contém as coordenadas
Z/ de todos os pontos em P(u) mas não contém todos os pontos de P(u), u pai de u.
Chamaremos o conjunto de nós que devem ser processados de Q.
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raiz(E) Balanceamento em l p/ esquerda raiz(E)

4

S

T(1)=lo.p,q,r,s)
T(2):tp,q}
T(3)=(p,q,r,s}
T(4)= { r.s }

T(1)={ o,p,q }
T(2)=(P.q)
T(3)=to,p,q,r,s)
T(4)=lr,s}

Figura 3.4: As estruturas secundárias dos nós envolvidos no rebalanceamento (l e 3)
devem ser reconstruídas.

Definição 3.7 Sclja .E uma árvore de ínterua/os b dámensÍanaJ e R = lzi, z21 x lyl, Z/21

uma consulta à estrutura E. Para cada nó u C E, dizemos que 'u pente'rtce ao conliunto
Q de nós que deve'rn ser processados na, co'r\salta R se para, todo 'ponto p C PQuh, tevíLos
gue pv C lyi,y21, e u # Q, u paá de u.

Na figura 3.5i os nós de C? estão em destaque. A união dos conjuntos P(u), para
u C C? forma exatamente o conjunto de pontos no intervalo lyi, y21. Agora os pontos que
são internos a .R podem ser encontrados através de buscas por intervalos unidimensionais
por [zi, z2] nas estruturas secundárias dos nós de (]?.

Sabemos que os conjuntos P(u), u € Q, são disjuntos, pois se u C C?, nenhum outro
nó de -E no caminho entre u e a raiz pertence a Q. Assim, os pontos obtidos pelas
buscas por intervalos unidimensionais para os elementos de (2 não se repetem. Se IQI
for O(logo), n número corrente de pontos em .E, então a complexidade de tempo para
processar uma consulta é O(logo n+#), onde k é o número de pontos em .R, pois fazemos
buscas por intervalos em cada nó de Q

iA figura aparece rotacionada em 90'
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yi y2

Figura 3.5: Os nós marcados são aqueles que devem ser processados pela pergunta com
rptân alltn l?

procedimento ACHA Q(u, Q)
/* Entrada: nó u de uma árvore de intervalos bidimensional e um con:junto Q de nós

Saída: constrói o conjunto Q contendo os nós que devem ser
processados ncbs buscas nidimensionais pcLra a árvore com raiz u +/

se Vp C P(u), p. C IZ/:, 3/,l então Q +- Q U {u}
senão se l3/i, Z/21 n P(Ze/t(u)) # Ü então ACHA.Q(Ze/t(u))

se IZ/i, 3/21 n P(rãgAt(u)) # a então ACHA.Q (rÍgAt(u))

onde Ze/f(u) é o filho esquerdo do nó u e rigAt(u) é o filho direito de u. O procedimento
ACHA.Q(raiz(-E)) claramente devolve todos os elementos de Q. Vamos mostrar que
QI = O(]ogn). Iniciamos a busca na raiz. Seja u o nó em questão. Se todo ponto de

P(u) está contido em l3/i, y21, achamos um elemento de Q. Caso contrário, procuramos
pelos elementos de Q nas sub-árvores de u.

Se some«te P(Ze/t(«) tem eleme«tos em IZ/:, Z/,l o« some«te P(,dght(«)) tem ele-
mentos em l3/i, Z/21, a busca irá continuar para apenas um filho de u. Caso tenhamos que
olhar tanto para o filho esquerdo quanto para o alho direito de u, saberemos que IZ/i, 3/21

tem um pedaço em cada filho de u. Suponha que isso tenha ocorrido pela primeira vez
no nó d. Então estamos parados no nó u = Ze.ft(d). Se P(u) Ç IZ/i,3/21, então, para-
mos. Se existe um pedaço de lyi, Z/21 em Ze/t(u), então com certeza o irmão direito está
contido completamente no intervalo, isto é, P(rágAt(u)) Ç Ig/i, g/21. Caso contrário, só
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pode haver pedaços de IZ/i, Z/21 no filho direito. Então continuamos a busca em rág/zt(u).
As mesmas considerações valem para u - r ght(d). Assim, a partir de d onde a busca
continuou nos dois filhos, nenhuma outra vez isso será necessário, pois, ou apenas um
filho tem interseção com IZ/i, 3/21, ou apenas um filho não está completamente contido
em IZ/i, y21 Disso resulta que ACHA.Q visita no máximo 4 nós por nível da árvore e então
o número de elementos que são incluídos em Q é O(Ioga).

Teorema 3.8 Seja S um co %junto de n pontos no p/ano. ZI/}na árvore de {nterua/os
)idimensional para S pode ser mantida (inserções e remoções de T)OTttos) com com-
plezádade de tempo O(logo n) amortizado por operação, ufiZãzando espaço O(nlogn).
Oonsulfas à estrutura sâo processadas com co«.p/ezÍdade de tempo O(log' n).

3.3 Implementação

Utilizamos árvores balancedas pelo peso (.a.elas, a = 0.25) como descrito no apêncide A,
para implementar árvores de intervalos, isto é, a árvore T da implementação está contida
em.B.Bl+l.

Apresentamos inicialmente a estrutura utilizada para cada nó da árvore de interva-
los. Essa estrutura é utilizada nos dois níveis, isto é, tanto a árvore primária quanto
as árvores secundárias utilizam a mesma estrutura. Cada nó da estrutura contém os
seguintes campos:

e uaZ: chave principal da árvore. Essa é a informação pela qual os dados são or-
denados. Para a árvore primária, guardamos aqui a coordenada z. Na árvore
secundária, guardamos aqui os Z/'sl

e outro: a outra coordenada. E usado para desempate, quando há empate em ua/.;

e peso: peso da sub-árvore número de folhas da sub-árvore;

e a4/a: usado para controlar o balanceamento. alfa menor que 0.5 indica que a árvore
da direita é mais pesada, alfa maior que 0.5 indica que a árvore da esquerda é
mais pesada;

e esq: apontador para o filho esquerdos

e dÍr: apontador para o filho direitos

e pad: apontador para o pai do nó na árvore;

e mán: apontador para o elemento com menor valor uaJ dessa sub-árvore;
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e maz: apontador para o elemento com maior valor uaZ dessa sub-árvoiel

e ante: apontador para o anterior na lista in--ordem dos nós;

e praz: apontador para próximo na lista in--ordem dos nósl

e cruz: estrutura secundária do nó. Para o caso bidimensional, armazena a estrutura
unidimensional da sub árvore.

A árvore primária contém os elementos ordenados pela coordenada z, armazenados
em uaZ. A coordenada g/ é armazenada em outro e os apontadores esq, dÍr e paí são
usados para manter a estrutura da árvore. Os campos peso e alfa são utilizados no
balanceamento da árvore e.mÍn e maz armazenam os nós mais a esquerda e mais a
direita, respectivamente, na sub--árvore do nó. A lista representada por ante e praz
armazena os n(5s da árvore em in-ordem. Estes apontadores são os fios citados na seção
inicial deste capítulo. A estrutura secundária de cada nó está em auaç.

A inserção (e a remoção) de um ponto é muito semelhante a uma inserção em árvores
AVL. Procuramos pelo lugar onde inserir o novo ponto, acertamos alguns apontadores,
e verificamos a necessidade de rebalanceamento. Somente nessa última etapa podemos
encontrar diferença entre árvores balanceadas pela altura e árvores balanceadas pelo

A função compara compara os campos uaZ e outro de dois nós de uma árvore, dando
maior prioridade a uaZ. O procedimento arruma acerta os apontadores de mín e maz,
além dos valores de peso e alfa nos nós entre o argumento de arruma (que no nosso
caso é o nó inserido) e a raiz da árvore. Então, através de balancei.a, verificamos a
necessidade de rebalanceamento nos nós do caminho até a raiz.

peso

Os nós da árvore são rebalanceados apenas quando alfa aproxima-se de 0 ou l. Isso
proporciona uma "folga" , isto é, não é necessário que façamos rebalanceamentos a todo
momento. E essa folga de alfa que torna a complexidade amortizada dos rebalanceamen-
tos atrativa. Se gastamos O(rlogr) em um rebalanceamento (r número de elementos
na sub-árvore), o custo do rebalanceamento amortizado por operação de inserção ou
remoção é O(logo n).
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função inserção(raiz, rec, nodo)
/+ Entrada.: raiz é Q raiz de um árvore e rec é a, sub-árvore de raiz

onde uavnos inseür o nó nodo, que 3ú foi previamente atolado. Não
insere no caso de iiú existir um nó na árvore com mesmos campos uat e outro

Saída,: devolve 'um apo'r\tador para o nó i'n.sendo na árvore. I'/

/* se ú"Dote uüzia */
se raiz = nulo então

jazz {- novo
devolve nodo

se compara(nodo, rec) = 0 então
/# iiú existe o ponto 'rla árvore +/
devolve rec

se compara(nodo, rec) < 0 então
/+ ternos que ir para esquerda ]'/
se rec.esq # nulo então devolve
rec.esq {"- nodo
novo.ante {-- rec. ante

nodo.praz {"- rec
senão

/+ temos que ir para a, direita, I'/
se rec.dár # nulo então devolve
rec.dãr {-- nodo
nodo.ante + rec
nodo.proa 4=- rec.inox

inserção(raiz, rec.esq, nodo)

:"secção(-á., «..'í:', -«)

se nodo.ante # mu/o então nodo.ante.prof = nodo /* acena os ./íos '7
se no«o.p,- :# nulo então n«o.prof.ant' = "-'
nodo.paz +- rec

/+ atualiza, os cn'mãos m'in, ma=, peso e alfa para os nós entre n,ouo e a rai,z +/
arruma(nodo.paz)
/+ percorre os nós entre nodo e raiz, ueri$cündo Q necessidade de rebalanceamento ]'/
balanceia(raiz, nodo)
devolve nodo

Criamos também funções de verificação da integridade das árvores, como a função
verá.fica que testa a consistência dos dados na árvore primária e secundária e a função
debug arv, que exibe de forma hierárquica os dados armazenados na árvore de interva-
los
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Temos que tomai o cuidado de manter correios mán e maz a cada alteração na
estrutura. O ponto chave na implementação de árvores balanceadas pelo peso está na
reconstrução das árvores secundárias de cada nó, quando inserções e remoções deman-
dam rebalanceamentos na árvore primária. Essa reconstrução é feita através da função
refaz aux, que é chamada para o nó envolvido no rebalanceamento. Sua complexidade
de tempo é O(rlogr), onde r é número de elementos da sub-árvore.

procedimento re:faz.aux(raiz)
/+ Entrada: raiz é o nó da árvore que terá a, estrutura secundáha completamente

reco'n,struída Q partir das estruturas secundárias de seus $1hos.
Saída: reconstrói Q árvore raiz.aux usando os au:c dos $1hos. +/

se raiz # n%/o e raiz.ausç :# nulo então
/+ raiz tem está"usura, secuvtdáha +/
raiz.üu,z +: nato

se raiz.esg :# nulo e raiz.esq.auz # nulo então
/+ insere elementos do $tho esquerdo +/
t,emp +-- raiz.esq.a'u=.min,
enquanto temo 7é nulo faça

insere(raiz.auz, temo.uaZ, femp.outro)
temo +-- te'mp.proa

/+ insere o ponto do próprio nó rai,z I'/
insere(raiz.cruz. raiz.outro, raiz.ua/)
se raiz.dir 7é nulo e raiz.dár.auaç :# nu/o então

/+ insere elementos do $1ho direito +/
temo +.-. raiz.dãr.aus.mãn
enquanto temo # nulo faça

ins ere (raiz.auz, temo.uaZ, temo.outro)
te'm'p ç temo..proa

O procedimento refaz-aux é executado sempre que precisamos fazer um rebalance-
amento. insere aparece em refaz-aux e é apenas uma forma mais "limpa" de execu-
tarmos a inserção. insere doca espaço para um novo nó e chama a i.nserção.

O procedimento ACHA.Q descrito na seção anterior é executado juntamente com
a busca por regiões, isto é, na implementação colocamos a função ACHA.Q dentro de
busca.bidimensi.anal. Assim, à medida que os nós do conjunto e são encontrados,
processamos imediatamente a busca por intervalos nas estruturas secundárias dos nós,
não havendo a necessidade de armazenar Q.

Algumas funções auxiliares aparecem no algoritmo de busca por regiões no plano. A
função conta.do(a, ó, c, d) devolve verdadeiro se o intervalo la, ól está contido no intervalo
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lc,dl, isto é, c $ a 5; Z) $ d, e /aZso caso contrário. A função enter(a,b,c,d) devolve
verdadeiro se o intervalo la, ól intercepta o intervalo lc, ól, isto é, la, ól n lc, al # 0, e
.fa/se caso contrário.

procedimento busca.bidimensional(raiz, zi, z.f, Z/{, 3/.f)

/+ Entra,da.: raiz é a raiz de hmn árvore de intervalos bidimensio'nal.
lzi,z/l é urn ínlerua/o rzo Caro z e
Igi, y/l é um nferüa/o no eito Z/.

Saída. /mpdme a /esta dos pontos que estão no retángu/o lsçi, n/l x IZ/i,Z//l

se raiz :# nulo então
/* .e P(-{,) «Zá ««tãd. .«. l«:, «/l, «À«.« ««. ./e«.e«f. de Q ''/
se contido(raiz.min.uaZ, raiz.maz.uaZ, zi , z/) então

busca.unidimensional(raiz.auz, y{, Z/.f)
senão

se raiz.uaZ ? açi e raiz.ua{ 5; z/ e raiz.outro 2. 3/i e raiz.outro 5; y/ então
imprime(raiz.uaZ,raiz.outro)

/* « Aá {«te«ção .«f« lz:, ./l e P(-i,.esq) '7
se -{,.e;q # nu/o e enter(z., n/, -:'-"q.men.-J, «''."q.m-.-Z) então

busca.bidimens tonal(raiz.esq, zi , z/ , 3/i, g//)
/* « Àá ante«Coça. .«t« lz:, «/l e P(-d..d{,) "/
se -d,.dã« # nulo e enter(z:, z/, "ã,.'íã,.min.-Z, «{,.d{,.m-.-Z) então

busca.bidimens tonal(raiz.dÍr, zi, z.f, yi, Z//)

3.4 Clonclusão

A estrutura árvore de intervalos apresentada nesse capítulo resolve o problema da bus-
ca por regiões para um conjunto de n pontos no plano com complexidade de tempo
O(logo n) amortizado por operação, gastando espaço O(n log n). Sua idéia baseia-se em
uma estrutura de níveis de árvores (um nível para cada dimensão) utilizando as árvores
balanceadas pelo peso devido a baixa complexidade de tempo amortizada obtida quando
rebalanceamentos caros são necessários, como nesse caso.

Podemos ver na implementação de árvore de intervalos uma ferramenta interessante
para certas consultas em bancos de dados. Através de buscas por regiões podemos
processar eficientemente algumas consultas. Infelizmente, para isso ser aplicado, os
dados devem ser mantidos em uma estrutura de árvore de intervalos, o que pode ser
desvantajoso.

A estrutura apresentada pode ser melhorada através da técnica apresentada por
Chazelle e Guibas (/racfioma/ cascadáng) em ICG86al, que propõe uma solução eficiente
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para busca por elementos em coleções de conjuntos (apêndice B). Mehlhorn IMN901
aplicou a técnica de /ractiona/ cascadàng nas árvores de intervalos, obtendo para o caso
bidimensional.

Teorema 3.9 Seja S um c07%junto de n pontos no p/ano

.í. Uma árvore de interna/os para S pode ser consfrtzüa em tempo O(n log n log log n)

2. O espaço ut / fado é O(n log n)

3. /nserçães e remoçães de pontos têm compJeaçÍdade de tempo O(lognloglogn)

4 S'g""o,":,Z/o,Z/: C] c.m«o $ z: 'g/o $y: '.L= {(«,y) c S l «o $ «5;
açl e g/o $ g/ .$ yi}. -Então -L pode ser determinado em tempo O(l.Lj+log n loglog n).

O problema da busca por regiões também foi amplamente estudado por Wil-
lard IW851. Willard e Mehlhorn mostraram que, aumentando a quantidade de níveis
na estrutura, as árvores de intervalos podem ser usadas para estender a solução do
caso bidimensional para qualquer dimensão. Conforme os autores, /ractiona/ cascczding
também pode ser ap]icado para a estrutura d-dimensionar, obtendo o seguinte resultado:

Teorema 3.10 Seja S um c07Üunfo de n pontos em RÚ, d > 2

1. Uma árvore de busca, por intervalos para S pode ser co'nstruída em tempo
0(n log'': n log log n) .

2. O espaço utilizado é O(nlogd'i n)

3. /nserções e remoções de pontos tem complezÍdade de tempo O(log''' nloglogn)

# Sd".n .:lxl.!,.:lx .xl«!,«gl, «m'!,«l, € ]R,«! $ '1,,{= 0,...,d. Sd'
Q = s n .R. .Então Q pode ser determinado em tempo O(IQI + log'': n loglogn).



CIAPÍTUL0 4

Localização de Pontos no Plano

Podemos formular o problema da localização de pontos no plano da
seguinte maneira: dada uma partição P do plano em regiões poligonais
(formadas por segmentos de regas) e um ponto q, desejamos encontrar
qual região contém q. Na versão dinâmica do problema devemos res-
ponder consultas, isto é, localizar pontos, à medida que alterações são
feitas em P

Consideraremos partições formadas por segmentos que não se inter-
ceptam e que sejam conexas, isto é, para toda rega r, com r n P = 0, temos que todos
os segmentos de P estão do mesmo lado de r

Problema 4.1 .A4anter uma esfruturcz de dados armazenando uma pad ção P do p/ano
de tat forma, que inserções e re'm,oções de segue'Rios de P, bem co'm,o consultas para,
determinar Q região de P ql e co'r\tém um dado ponto q sejam processadas de forma
e#cãenfe.

Desta forma, as operações válidas na estrutura são

e (consulta) dado um ponto q determinar a região que o contém; se q é um vértice
ou segmento de P então este vértice ou segmento deve ser a resposta à consulta;

e (inserção) inserção de um novo segmento s em P (mantendo as características de
P)

e (remoção) remoção de um dado segmento s de P (também mantendo as carac
terísticas de P).

Nesse capítulo descrevemos um método para a localização de pontos em subdivisões
conexas do plano usando espaço O(nlogn) e complexidade de tempo para consultas

31
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e atualizações O(log2n), onde n é o número corrente de segmentos. Como estamos
tratando da versão planar do problema, sem intersecção de segmentos na partição, n
também pode ser visto como o número de pontos ou regiões. Esse método utiliza-se
de dois tipo de árvores: árvores de segmentos (segment trem) e árvores de fronteira.
A árvore de segmentos é utilizada para localizar algum segmento da região do plano
que contém a consulta (um ponto). Então, através das árvores de fronteira, podemos
descobrir a legião a qual pertence um dado segmento.

4.1 Denníções Iniciais

O problema da localização de pontos pode ser resolvido através da determinação de
um raio vertical para baixo. Se guardarmos junto a cada segmento de P o nome da
região imediatamente acima, poderemos localizar um ponto q encontrando o primeiro
segmento visível em um raio vertical para baixo, iniciando em q ((f figura 4.1). Isso será
feito através da árvore de segmentos que apresentamos na próxima seção. Em seguida,
tratamos das árvores de fronteira e finalmente indicamos o algoritmo para localização
de um ponto no plano. Vamos começar com algumas definições necessárias.

Figura 4.1: Um exemplo de rag/-sÀootáng vertical para baixo a partir de q

Definição 4.2 $da q = (q,,q,) wm ponto e P uma padãção do p/ano nas condições
de$nidas nesse caril'ülo. Chamaremos de CandidatosÇqà o conjunto de segTnentos bb'
de P, Z, (ó,, Z,,) e Z,' ó],), co«. ó, .$ Z,; t.{' g«. q, C ]ó,, Z,;], í.to é, . ««j-fo 'i'
seg'rnentos que intercepta'rn Q Teta = -- q=.
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Na definição 4.2 apresentamos C'andãdatos(q), que é o conjunto de segmentos den-
tre os quais podemos encontrar o segmento base de uma consulta. Segmento base é
o primeiro segmento visível em um raio vertical para baixo a partir do ponto da con-
sulta. Esse segmento pode ser encontrado pegando-se o segmento mais alto dentre os
candidatos que estão abaixo de q, conforme apresentado na definição 4.3.

Segmento base de (

Figura 4.2: Os segmentos pertencentes à C'cindãdatos(q) aparecem em destaque

Definiçêg.4.3 Sda g um ponto no p/ano e ilF um segmento de C'andÍdafos(q). Paga-
mos q'üe bU é um segmento base de q se bU está abaixo de q e para todo elege'r\to OQi de
Cündi,patos(q] que está abaixo de q, bt/ está acima de ãa, isto é, o segmento base de q
é o segmento mais alto dentre os segvTtentos que estão abaixo de q. De$nimos abaixo e
ctcimct utilizando o prédica,do esquerda,-direüa.

4.2 Arvore de Segmentos
.P

Seja / = {laçi , sçÍI, ln2, z21, - . . , 1z,,, z:l} um conjunto de n intervalos sobre o eixo z. Esses
intervalos são as projeções dos segmentos de P. Estamos interessados em uma estrutura
que seja capaz de responder todos os intervalos (e assim os segmentos) que contenham
um ponto g. Olhando para esses segmentos saberemos dizer qual é o segmento base
bó' de g. Seja .L = pi, . . . ,p. a lista dos extremos dos intervalos de /, sem repetições,
ordenados crescentemente. Vamos particionar o eixo z em intervalos determinados pela
lista L



Capítulo 4. Localizacão de Pontos no Plano 34

L pt

l

Pz P3 P. Ps &

Intervalos Elementares

P,

P
Arestas

Figura 4.3: Exemplo de intervalos elementares

Definição 4.4 S'í#a / :: {laçl, zil, lz2) z21, . . . , 1z,,, z;l} um c07%junto de n ãnferua/os so-
bre o eito x cüados a, partir düs projeções dos segmentos de P. Seja L -- p\, . . . ,Pn Q
lista dos e=trerrtos dos intervalos de 1, ordena,dos crescentemente sem repetições. Cha-
maremos de intervalos elementares os {nferua/os

(-m, p:), b:, p:l,(p:, p,), b:, p,l,(p,, p;), , (p«-: , p.) , b«, p«l, (p., +.«)

A lista dos intervalos elementares consiste dos intervalos abertos entre dois extremos
pi e pi+i consecutivos, alternados com os intervalos fechados consistindo de um simples
ponto, isto é, cada ponto p C .L por si só é um intervalo elementar. A razão de tratar
os pontos pi como intervalos é que a resposta a uma consulta não é necessariamente a
mesma para o interior de um intervalo e para seus extremos.

Para encontrar a região que contém q = (q,, q,), determinamos qual intervalo ele-
mentar contém q,. Para isso, construímos uma árvore de busca binária T onde as folhas
correspondem aos intervalos elementares. Denotamos por ãe(u) o intervalo elementar
correspondente à folha u. Para guiar as buscas nos nós internos, utilizamos como chave
do nó interno u os extremos da união de todos os intervalos das folhas da sub-árvore u,
que é o intervalo de(u).

Se todos os intervalos em / contendo íe(u) estivessem armazenados em u, poderíamos
responder todos intervalos contendo q, em tempo O(Ioga + k) (A número de intervalos
contendo q,): buscaríamos por q. na árvore T, em tempo O(logo), e então devol-
veríamos os intervalos contidos em u. Assim, as consultas seriam respondidas eficiente-
mente, mas estaríamos gastando espaço Q(n2) para armazenar todas as ocorrências dos
intervalos elementares em cada folha. A seguir mostramos como reduzir o espaço gasto.
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a U

Figura 4.4: O segmento s é armazenado nos nós u e us

Na figura 4.4 podemos ver o intervalo s que atravessa cinco intervalos elementares.
Consideremos os intervalos elementares correspondentes às folhas ui, u2, u3 e u4. (Quan-
do a busca por qa termina em uma destas folhas, devemos responder s. Uma busca
termina em ui, u2,u3 ou u4 se e somente se o caminho passa através do nó interno u.
Então podemos guardar s em u e us, e não em ui, u2, u3, u4 e u5. Em geral, guardamos
um intervalo em um conjunto de nós que juntos cobrem todo o intervalo, escolhendo
esses nós o mais próximo da raiz possível. Essa estrutura é chamada árvore de seg-
mentos. A figura 4.5 mostra uma árvore de segmentos para um conjunto de cinco
segmentos.

S4

Figura 4.5: Um exemplo de árvore de segmentos para o conjunto {si, s2, s3, s4, ss}
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O esqueleto da árvore de segmentos é a árvore de busca binária T balanceada pelo
peso. As folhas de T correspondem aos intervalos elementares criados pelos extremos
dos intervalos / de maneria ordenada: a folha mais à esquema corresponde ao intervalo
elementar mais à esquerda, e assim por diante. Os nós internos de T correspondem
a intervalos representados pela união dos intervalos elementares de todas suas folhas.
Assim, o intervalo correspondente a cada nó pode ser obtido pela união dos intervalos
de seus filhos. Cada nó u da árvore T armazena {e(u) e o conjunto /(u) Ç /. O conjunto
-r(t,) contém os intervalos laç,z'l € .r tal que ãe(t,) Ç lz,aç'l e íe(pa{(u)) gl in,z'l. Para
armazenar .r(u), utilizaremos também uma árvore binária de busca balanceada.

Lema 4.5 [/}na árvore de segmentos para um corÜunfo de n {nferua]os usa espaço
0(n logo).

Prova. Como 7' é uma árvore binária de busca balanceada com no máximo 4n+ l folhas
(pela definição dos intervalos), sua altura é O(Ioga). Vamos mostrar (lue cada intervalo
lsç,sç'l C / é armazenado no conjunto /(u) de no máximo dois nós em cada nível da
arvore

Figura 4.6: O intervalo lz,aç'l não é armazenado em t;2, mas em pa{(u2)

Suponha por absurdo que ui, u2, u3 são nós de mesma altura, numerados da esquerda
para a direita e que lz,z'l é armazenado no nó ui e no nó ua. Isso significa que lz,z'l
atravessa todo o intervalo desde o ponto mais a esquerda de {e(ui) até o extremo mais
a direita de {e(u3). Como u2 está entre ui e us, temos que ãe(paá(u2)) está contido
em lz,z'l. Assim, lz,z'l não irá ser armazenado no nó u2. Segue que todo intervalo é
armazenado no máximo duas vezes em um dado nível da árvore, e o espaço gasto total
é 0(n [og n). []
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procedimento EncontraSegmentoBase(u, g, , s)
/+ Entrada,: D é ü raiz de uma sub-árvore de 'umü árvore de segmentos

e q, é o ponto de consulta. s é um 'É)o'nteiro para 'üm segmento dü forma l..s.t. sa3
Saída.: altera. o conteúdo de s T)ara o segue'nto base de q,. +/

r = (ri, r2) +- segmento base de /(u)
se*s = n« Zo V(r # nulo A(esquerda(si, s2, ri) V esquerda(si, s2, r2))) então*s +-- r
se -. foZAa(u) então

se q, C {e(/ãZho-esq(u)) então EncontraSegmentoBase (/ãZAo-esq(u) ,q, , s)
senão EncontraSegmentoBase(/{Zho-dír(u) , q, , s)

O algoritmo EncontraSegmentoBase(' 'raiz da árvore de segmentos' ' , q,,
s), com s = nulo, isto é, o conteúdo de s é nulo, devolve o primeiro segmento en-
contrado ao caminhar paralelamente ao eixo g/ pala baixo, saindo de g. Esse algoritmo
visita um nó em cada nível da árvore, O(Ioga) nós no total. Em cada nó u visitado,
gastamos tempo O(Ioga) para busca pelo segmento base ób' na árvore /(u). Isso está
resumido no seguinte

Lema 4.6 Usando urna árvore de segmentos como desce'Ífa acama, podemos encontrar o
segue'nto base bU de um dado ponto q cota comptezidade de tempo OÇ\oe n], 'n, número
t,otan de segmentos.

Para construir a árvore de segmentos, primeiramente ordenámos os pontos extremos
dos intervalos em / em O(n Ioga). Isso cria automaticamente os intervalos elementares.
Então, construímos a árvore binária balanceada dos intervalos elementares, e determi-
namos para cada nó u da árvore o intervalo áe(u) que o nó representa. Isso pode ser
feito em tempo linear, a partir das folhas até a raiz. Falta apenas calcular os conjuntos
/(u). Para isso, inserimos os intervalos na árvore de segmentos de maneira incremental,
usando o algoritmo InsereSegmento.
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procedimento InsereSegmento(u, ss')
/+ E'rttrada: 'u é Q raiz de uma sub-árvore dct ámore de segue'ritos e

"', c.m . s,) e s' (s;,;l,) é o segm.«f. « ;e« {«'eMd.
Saída.: Q árvore de segue'r\tos 'u ga'rtha Km nodo eteme'nto. +/

se {e(«) Ç 1;,, .1:1 então arm«e«e ;? em .r(«)
senão se ãe(/{Zà.-e.q(«)) n is,, s;l # 0

então InsereSeg«eito(./alho-esq(u) ,i?)
se {e(.falho-d{,(«)) n 1.,, .;1 # ü

então InsereSe©«ento(/iZ/zo-dÍr(u) ,i?)

Lema 4.7 0 .ÁZgorátmo InsereSegmento insere um segmento na estrutura amora de
segmentos com em tempo O(logo n), n ntímero de segmentos na árvore.

Prova. Vamos inserir um dado segmento zsç' na árvore de segmentos. No algoritmo
InsereSegmento, a cada nó que visitamos, gastamos tempo O(logo) para inserir iir
na árvore /(u). Quando visitamos um nó u, ou inserimos iir na árvore /(u), ou ie(u)
contém um extremo de zz'. Sabemos que cada intervalo é armazenado no máximo em
dois nós a cada nível da árvore T. Existe também no máximo um nó a cada nível que
contém n e no máximo um nó que contém z'. Então, visitamos no máximo quatro nós
por níve]. Assim, o tempo para inserir um interva]o é O(]og2 n). [].

O tempo total para construir a árvore de segmentos é O(nlog2 n). No caso da re-
moção de um segmento, o algoritmo é equivalente ao InsereSegmento, apenas trocando-
se a linha onde executamos armazena na estrutura secundária /(u) por remada da es-
trutura secundária. Como utilizamos uma árvore de busca balanceada para a estrutura
secundária -r(u), a complexidade de tempo do algoritmo para remoção é a mesma do
algoritmo para inserção.

Temos que tratar ainda os casos onde o extremo de um segmento não é igual a o
extremo de nenhum intervalo elementar. Isso ocorre ao inserirmos um segmento que tem
um extremo b = (ó,, óp) com coordenada b, diferente de todas as abscissas dos elementos
de -L (lembremos: -L é o conjunto dos extremos de todos os intervalos). Sabemos que
isso ocorrerá para no máximo um extremo do segmento, pois nossa partição do plano
deve ser conexo e assim um dos extremos deverá já ser um vértice da estrutura.

Sabemos então que b, C (p{,pi+t), para pí,pi+i c -L, isto é, b, é interno a algum
intervalo elementar. Iremos dividir (p{,pi+i) em (pi, b,), IZ,,, Z,,l, (Z,,, pi+l). Isso acarre-
tará na inclusão de dois novos nós na estrutura da árvore de segmentos. Vale ressaltar
que até agora as alterações na estrutura apenas provocavam mudanças nas estruturas
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PiPi+i
Pi bx

remover
PiPi+i

inserta

Pibx
bxbx

bxPi+l
bxbx bxPi+i

Figura 4.7: Temos que remover (pi,pi+i) e inserir (pi, Z),), IZ,,, ó,l, (Z),,pÍ+t)

secundária da árvore de segmentos. Agora teremos alteração na estrutura primária. Is-
so signiÊca que rebalanceamentos na estrutura primária poderão tornar-se necessários.
Para resolver o rebalanceamento, implementamos a árvore de segmentos como uma
árvore de busca binária balanceada pelo peso. Assim, ao rebalancearmos um nó (re-
sultando no estrago do conteúdo secundário dos nós envolvidos) podemos reconstruir
completamente os nós envolvidos (complexidade de tempo O(n Ioga), n número de ele-
mentos da sub-árvore) a um custo amortizado de tempo de O(logo n) por operação (ver
apêndice A).

O mesmo problema ocorre ao removermos um segmento contendo um extremo cuja
abscissa é única na estrutura, isto é, ao removermos esse segmento devemos também
remover o vértice da estrutura primária, pois não existe mais nenhum extremo com essa
abscissa. Isso irá tornar três intervalos elementares ((p{,pÍ+i), bi+i,pi+il, (pi+i,pi+2))
em apenas um ((pÍ,pi+2)). Esse procedimento novamente pode criar a necessidade de
rebalanceamentos, como na, inserção. Os processos de rebalanceamento são idênticos na
inserção e na remoção, ambos reconstruindo as estruturas secundárias que não são mais
coerentes (reconstruímos as estruturas dos O(1) nós envolvidos no rebalanceamento).

Vamos exemplificar a reconstrução através da figura 4.8. A reconstrução da estrutura
secundária de .B é feita simplesmente copiando-se a antiga estrutura secundária de .4.
Para a estrutura secundária de .4, pegamos cada elemento de O' e .D e incluímos na nova
estrutura secundária de .4. O primeiro passo fazemos em tempo constante e a segunda
parte tem complexidade de tempo O(nlogn), onde n = ICI + l-OI.

Vamos resumir essas explicações no seguinte lema:

Lema 4.8 Seja T uma esfruÉura de árvore de segmentos. .Podemos ázzsemr otz remover
um uértàce na esfrufu« prã«.áóa de T co«. compZezidade de tempo O(log' n) a«.ortázado
por operação.
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[Pi,Pi+2)
.êl Rotação p/ Esquerda

4 '\.(pi,pi+2)
B.

1?.'Í '\ [Pi*i,Pi+2)

C

[Pi,Pi] i+i ,Pi+2)

(Pi,Pi+i)
(Pi+i,Pi+2)

[Pi+i,Pi+i]
[Pi+i,Pi+t] (Pi+t,Pi+Z)

(Pi,Pi+l)

Rebalanceamento

Figura 4.8: Temos que iebalancear o nó apontado. Os nós em destaque são os envolvidos
no rebalanceamento, isto é, terão suas estruturas secundárias reconstruídas.

Teorema 4.9 S(ya S o c07Üunfo de n segmentos de uma padáção P do p/ano. O sey
mento base bU' de um dado l)oito q de covis'alta pode ser encontrado em tempo OQ.oga nh
.4 estrutura necessáha ocupa espaço O(n log n), ánserçães e remoções de seg«.enfo. po
:Lem ser feitas em tempo OÇ\a#nà amo'rt'azado por operação.

Prova. Segue dos ]emas 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8. []

4.3 Arvores de ];'ronteira
#

A árvore de fronteira para a região r é uma árvore AVL -B(r) armazenando os seg-
mentos da fronteira de r ordenados de acordo com sua sequência circular (começando
em qualquer segmento) no sentido horário. A raiz de .B(r) guarda o nome de r. Tn
do segmento e tem exatamente dois representantes na floresta de árvores de fronteira,
uma para cada região vizinha a e. Armazenamos com cada segmento e um apontador
para um representante e' da região acima de e. Assim, dado um segmento e, podemos
determinar a árvore de fronteira da região imediatamente acima de e através de e' e
então caminhar até a raiz da árvore de e' para determinar a região. Todas as operações
são feitas com complexidade de tempo O(logo), n número de segmentos na partição do
plano. O gasto total de espaço com a floresta de árvores de fronteira é O(n).

Lema 4.10 0 c07Üunto de lodos as ardores de /ronteára necessár as para armazenar
Lodos os seg'me'fetos de uma pa'Feição poligonal do plano oc'üpü espaço O(:nà, 'n, 'rlúmero
de segmentos na paüição.
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Arvore de fronteira para a região r

Figura 4.9: Um exemplo de árvore de fronteira para a região r

Prova. Segue direto do fato que cada segmento tem duas regiões vizinhas e assim é
armazenado em duas árvores de fronteira. []

Vamos tratar inicialmente de como manter uma árvore de fronteira. Veremos que
inserir ou remover um segmento corresponde a executar um número constante de ope-
rações básicas de filas concatenáveis na árvore de fronteira, para as quais podemos
utilizar árvores AVL, resultando numa complexidade de tempo O(logo), n número de
segmentos.

Inserir um segmento que não altera a configuração das árvores de fronteira, isto é,
não provoca a divisão de uma região em duas, é o caso mais simples. Esse caso ocorre
quando ambos os lados do segmento pertencem à mesma região r, e um dos extremos
da aresta é um vértice novo interno a região r

Lema 4.11 /nseMr um segmento em uma árvore de /ronceira temi como/eiçãdade de
tempo O(logo), n ntímelo total de segmentos.

Prova. Seja T a árvore de fronteira da região r. Vamos utilizar a notação T
{al,a2,. ..,a.}. Para inserir o segmento u representado por g e y entre ai e ai+i
bastam um spZÍt e dois concatenates. Lembremos que sp/{t é a operação de corte em
filas concatenáveis (árvore AVL nesse caso) e concatenafe é a operação de concatenação.
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« liã -> xü' '"u
g

SPlit

Figura 4.10: Exemplo de inserção de um segmento na árvore de fronteira de r

al ) CZ2 ) , «: (.PZãt) «:--:, .:--', . . . , "« ''> ":, , «: («nc«t) «, y («n.«t) «:--:,

No caso do novo segmento u estar no inicio ou no final de T, haverá a necessidade
de apenas um concafenate. Temos assim um número constante de operações sp/ít e
concafenate, o que nos ceva a comp]exidade de tempo O(]ogn) para a inserção. []

Vamos olhar agora para a inserção de um segmento que divide uma região em duas.

Lema 4.12 /rzscfÍf um seymenío dáuàdándo uma árvore de /ronfejra em duas tem com
pZezãd.zde de tempo O(Ioga), n n.í«.ero total de seg«aenÉos.

Prouct.
{al,a2,

Utilizemos novamente a mesma notação do lema anterior. Seja T
,a.} a árvore de fronteira da região r. Para inserir o segmento u repre
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sentado por z e g/ entre a{ e ai+i em uma extremidade e entre aj e aj+i, na outra
extremidade bastam dois sp/ãí e três cozzcafenates.

al } CZ2 )

7'i +-- (zi, cz2)

, «: (.PZàt) «:--:, «:.*,, . , .j ('PZdf) 'j+:,'j--', ) u'7Z

Zb +- (zi+l) (zi+2) . ' ) aj

73 'Ç' CZj+l) (Zj+2) . . ) an

assim surgem duas novas regiões r e s a partir da antiga região r,

Z, {-- Ti (concat) z (concat) T3

Ts <--- T2 (COnCat) 3/

Aqui também no caso de um dos extremos de u coincidir com o início ou o fim
de T diminuiria a necessidade de operações para apenas um spZit e dois corzcafenates.
Novamente temos um número constante de operações, resultando na complexidade de
tempo O(ioga). []

A remoção é tratada de forma análoga à inserção. Devemos considerar diferente-
mente os casos onde o segmento a ser removido irá unir duas regiões. Novamente apenas
um número constante de operações do tipo splàt-concafenate é necessário.

Lema 4.13 Remover um segmento de uma árvore de /ronteÍra tem compZezádade de
tempo O(Ioga), n nzímero total de seyrrzentos.

Prova. Vamos analisar separadamente duas possibilidades: o segmento removido não
altera a configuração das regiões ou o segmento removido provoca a união de duas
reigoes.

PMmeíro caso: O segmento u a ser retirado não une duas regiões. Esse caso ocorre
quando ambos os lados do segmento pertencem à mesma região r

Seja T :: {ai, a2, . . . , a.} a árvore de fronteira da região r. Para retirar o segmento
u representado por ai e ai+i bastam dois sp/áfs e um concatenate.

a:,a2, . . .,aí-:(spZát) «:,ai+i(sp/it) aí+:,.. .,"« -> a:,':,. . ,ai-:(con«t) «{+2,...,".
No caso do segmento u estar em uma das pontas de 7', o número de spJÍts se reduz.

Para u representado por al, a2 OU an-l, an, apenas um sp/át é necessário. No caso de u
ser representado por a., ai continuam necessários os dois sp/áfs.

S'egundo caso: O segmento u a ser retirado torna duas regiões apenas uma. Esse caso
ocorre quando cada lado de u pertence a uma região diferente, digamos r e s.
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SPlitsPlit

0

concatenate

concatenate

Figura 4.11: Exemplo de inserção de um segmento na árvore de fronteira de r, dividindo
r em duas regiões.

Seja Tr = {al, a2,..., a.} a árvore de fronteira da região r e Ts = {bi, b2,...,b,i} a
árvore de fronteira da região s. Para retirar o segmento representado por aí e bi bastam
quatro sp/ fs e três concafenaÉes.

":, "', . . . , «:-: (.PZÍt) «: (.PZít) «:--:, . . . , ".
7zt <- (zl , (z2) . . . ) cii--l

Zb <- (zi+l) . . ) an
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Figura 4.12: Removendo o segmento em destaque. Não há alteração na configuração
das regiões.

b:, z,', . . . , b:-: (.PZãt) b: (.PZãt) ó:--:, . . . , ó.

T3 {'' bi, b2, . . . , bi l

T4 <'' ói+i , . . . , b.

assim T +-- Ti (c.n.«t) Tó (ConCat) Ta (Cone«t) T3.

No caso de u estar no início ou no final de Z. ou Ts, o número necessário de spZáfs e
concatenafes pode diminuir.

Para qualquer uma das possibilidades o número de sp/áfs mais concafenates é O(1).
Como cada operação desse tipo tem complexidade O(Ioga), podemos atualizar a estru-
tura após uma remoção com comp]exidade de tempo O(]ogn). []

Figura 4.13: Removendo o segmento em destaque. As regiões r e s serão unidas

Ainda faltam duas coisas importantes para a funcionalidade da floresta de árvores
de fronteira: dado um segmento a ser inserido/removido, como descobrir a localização
correra onde as operações devem ser executadas, visto que a ordenação proposta não
nos garante um meio de encontrar tal lugar eficientemente, e dado um segmento, como
descobrir a região a qual esse segmento corresponde. Esse último problema pode ser
facilmente resolvido guardando na raiz de cada árvore de fronteira um ponteiro para o
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nome da região

Corolário 4.14 -Dado um segmento de uma árvore de /ronteÍra, podemos descobr r sua
região com como/ezidade de tempo O(log n).

Prova. Como as árvores de fronteira são balanceadas, basta seguirmos os apontadores
pala o pai de cada nó na árvore de fronteira até atingirmos a raiz. []

Teorema 4.15 .4$ operações de nserção e remoção de segmentos, óem como consultas
sobre qual, a, região acima de hm da,do segue'nto nas amores de fro'nteira têm complexi-
dade de tempo O(Ioga), gastando um espaço total de O(n).

Já o outro problema apontado requer um tratamento mais especial. I'emos que criar
uma estrutura auxiliar para encontrar eficientemente o local das mudanças na árvore
de fronteira. Essa estrutura é pode ser uma árvore balanceada, tendo como chave os
vértices ordenados da nossa partição do plano. Junto com cada vértice armazenamos a
região acima dele além de um apontador para uma árvore balanceada com todos os seg-
mentos incidentes sobre esse vértice, ordenados de acordo com o ângulo de incidência.
Essa árvore assemelha-se com a estrutura winged-erige l093j. Seu objetivo é fornecer
em tempo O(Ioga) quem são os vizinhos (no sentido angular) de um segmento nos seus
extremos. Inserções e remoções de pontos ou segmentos nessa estrutura têm complexi-
dade de tempo O(Ioga) e a estrutura ocupa espaço O(n), já que cada segmento está
armazenado em dois nós apenas (que são seus extremos). Podemos então, através dessa
estrutura, localizam quais são os segmentos vizinhos na estrutura da árvore de fronteiras
onde a atualização ocorrerá para um dado segmento. São nesses segmentos vizinhos
onde ocorrerão os sp/ ts e concatenafes da árvore de fronteira.

Na figura 4.14, temos um exemplo de como funciona a estrutura auxiliar. Para
localizar os vizinhos do segmento s (extremos 5 e 6), buscamos por 5 na árvore e então,
dentro do nó de 5, buscamos pela posição de s, onde encontramos os vizinhos .j e {.
Fazemos o mesmo para o extremo 6, onde encontramos os vizinhos e e /. Independente
de estarmos removendo ou inserindo s na árvore de fronteira, .f,i, e e / são os locais
onde ocorrem os spJ ts e concafenates.

4.4 Conclusão

Através da estrutura apresentada, podemos localizar a qual região do plano pertence
um dado ponto q em O(log2n). Inicialmente procuramos pelo segmento base de q na
árvore de segmentos, e então determinamos a região através da árvore de fronteira a
qual pertence o segmento base.
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Arvores Balanceadas

Figura 4.14: Exemplo de uma estrutura auxiliar para localizam vizinhos de um segmento

As inserções ou remoções de segmentos na estrutura têm complexidade de tempo
O(log:' n) (que é amortizada quando é necessária a inserção ou remoção de um vértice).
Procedemos inicialmente com as devidas alterações na árvore de segmentos. Na árvore
de segmentos temos que inserir (remover) o segmento das estruturas secundárias de
alguns nós e possivelmente inserir ou remover um nó. É esta operação que tem comple-
xidade de tempo amortizada. Então atualizamos a árvore de fronteira correspondente
ao segmento, onde utilizamos a estrutura auxiliar descrita para facilitar a operação.

Outras subdivisões foram estudadas para o problema da localização de pontos. Go-
odrich e Tamassia [GT99] mostraram como manter dinamicamente uma subdivisão
monotõnica para obter gasto O(n) com espaço, O(log'n) por consulta, O(Ioga) pa-
ra inserir ou remover um vértice e O(logo + Ã) para inserir ou remover uma cadeia
monotânica com k segmentos.

Smid IS911 considerou o problema da localização de pontos em d dimensões com
regiões retangulares. Aqui um conjunto de n d-Z)ages (caixas d-dimensionais) são ar-
mazenadas na estrutura para prover as consultas. Usa-se espaço linear, as respostas
são feitas com comp]exidade O(]oga'i n ]og log n) enquanto que as inserções, remoções,
cortes ou junções de d-nozes são executadas em O(logo n log Ioga) amortizado.

Em IBJh/194j é apresentada uma solução para a localização de pontos no plano
dividido em regiões poligonais que tem complexidade de tempo O(Ioga log log n) para
consultas e inserções e complexidade de tempo O(logo n) para remoções. Isso é obtido
combinando a idéia de árvores de segmentos apresentada neste capítulo com /ractjona/
cascading. Sua estrutura ocupa espaço O(n log n).



CAPÍTULO 5

Fecho Convexo

Dado um conjunto S de pontos em Rk, o fecho convexo (conuez AuZZ)

O'-#(S) de S é o menor conjunto convexo contendo todos os pontos em
S (menor no sentido de inclusão).

A versão estática do fecho convexo tem sido extensivamente estu-
dada em geometria computacional (veja, por exemplo, o Capítulo 3
de 10931 e o Capítulo 3 de IPS851). Chiang e Tamassia ICT921 apresen-
tam uma grande relação de referências para algoritmos gemi-dinâmicos,
dinâmicos e uma visão geral sobre as técnicas para se manter o fecho

convexo dinamicamente. Estamos interessados apenas na versão planar do problema
(A 2)

IProblema 5.1 .Dado um co junto S de pontos no plano, desejamos encontrar o
polígo'no conue=o que representa o fecho condeno CH ÇS) dos po'ritos.

5.1 Algoritmo Estático

Para a versão estática do problema do fecho convexo, diversas soluções já foram apresen-
tadas, como o algoritmo de Andrew IA791. A idéia de Graham IGr721 também é muito
interessante. Suponha que um conjunto de n pontos esteja ordenado pelo ângulo polar
com relação a um referencial central (ver figura 5.1). Graham mostrou como encontrar
o fecho convexo desses pontos com complexidade de tempo O(n).

Com a ajuda de uma estrutura auxiliar (uma pilha), percorremos os pontos ordena-
dos seguindo o procedimento abaixo:

48
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100o

0o

285o

Figura 5.1: Ordenação dos pontos pelo ângulo

e se o ponto z em questão está à esquerda do segmento formado pelo
penúltimo-último elemento da pilha (último elemento da pilha é o topo) então
empilhamos e seguimos para o próximo ponto da lista ordenadas

e se o ponto z em questão está à direita deste mesmo segmento, então desempilha.
mos e voltamos a analisar g para a nova pilha.

12
l l ~l

Figura Um exemplo de execução do algoritmo de Graham
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A seguir está a pilha em cada passo para o exemplo 5.2

l 2 l ã 1 4 5 l 6 l 7 8 l 9 l lo l ll 12 l 13

Paramos ao encontrar novamente Z). Agora basta desconsiderar os elementos co-
locados inicialmente na pilha (P, a, b) e temos os pontos do fecho convexo no sentido
anel-horário. A complexidade de tempo do a]goritmo de Gravam é O(n Joga), pois ini-
cialmente precisamos ordenar os pontos pelo ângulo. Já o processamento após os pontos
estarem ordenados não altera a complexidade final do algoritmo. E um algoritmo ótimo
para o cálculo do fecho convexo, pois este é um problema que possui cota inferior de
tempo Q(n logo), conforme 10931.

5.2 Algoritmo Incremental

Em Preparara IP791 é apresentado um algoritmo incremental para manter o fecho con-
vexo de um conjunto de pontos no plano. No seu algoritmo, apenas inserções são per-
mitidas. Cada operação de inserção é executada com complexidade de tempo O(log n).
Como consequência temos um algoritmo O(nlogn) para calcular o fecho convexo de n
pontos, de maneira incremental.

Descreveremos o algoritmo de Preparara. Suponha que os pontos extremos den-
tre pi, . . . ,pi são guardados ordenados pelo ângulo polar sobre um ponto interior p do
atual fecho convexo (como no algoritmo de Graham) e estão armazenados em uma
fila concatenável. Quando pi+i é apresentado, primeiro determinamos se ele é in-
terno ou externo ao fecho, inspecionando o setor que o contém. Isso pode ser fei-
to com uma busca binária nos pontos, utilizando o ângulo com relação a p. Assim
podemos encontrar a e Z,, tais que 0(a) = maxÍO(w) l 0(w) 5; 0(pi+i),.« C C'H(S)} e
0(b) = minl0(««) l a(w) 2 0(pi+:),«, C a-H(S)}, onde 0(««) é o â«g«lo e«tre «,, p e 0,

  C            
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como na figura 5.1. E importante ressaltar que em momento algum precisamos realmen-
te calcular ângulos. Apenas precisamos de uma função de comparação entre ângulos,
o que pode ser feito com o predicado esquerda. Agora basta uma comparação para
descobrir se pi+l está à esquerda ou à direita de aó, respectivamente interno ou externo
ao atual fecho convexo (figura 5.3).

P 55o

,,'' P....,///,'//

100o

45o

0o

165
330o

75 285o

285

\
55

Figura 5.3: Busca binária para encontrar a aresta ab, a é o anterior e b é o próximo em
in-ordem com relação a pi+l.

Se pi+i é interior, nenhuma mudança precisa ser feita e pi+i pode ser descartado.
Quando pi+i é exterior ao fecho (figura 5.4), temos que determinar as tangentes ZP;ii
e ©Pi;i para o fecho anual, e então substituir todos os pontos do fecho entre z e 3/ por
pi+i. Encontrar os pontos de tangência bem como substituir os pontos do fecho pelo
novo ponto pi+i pode ser feito com complexidade de tempo O(logo) (cf. IP791), sendo
que a substituição dos pontos é feita atráves de cortes e concatenações na estrutura
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utilizada. Temos então que escolher uma estrutura apropriada, como por exemplo uma
árvore AVL.

O problema da estrutura descrita por Preparara é que ela não armazena nenhum
dado com relação aos pontos internos do fecho. Como foi visto, os pontos internos são
simplesmente descarnados e assim a remoção de um ponto é impossível, pois no caso de
removermos um ponto da borda do fecho convexo, não saberíamos como reconstruir o
fechoC

5.3 Algoritmo Dinâmico

Vamos mostrar alguns conceitos da estrutura de Overmars. Overmars e van Le-
euwen [OL81] descreveram um algoritmo totalmente dinâmico para o prob]ema do fecho
convexo planar.

Problema 5.2 .Manter uma estrutura de dados armazenando urra c07Üunfo S de pontos
no plano q' e 'pe'r'rnita inserções e rerrrloções de pontos em S, bem como consultas para,
determinar o fecho convexo CH(.S) do conjunto S de formo, eFcie'nte.

Dada a tarefa de manter-se o fecho convexo de pontos dinamicamente, um problema
inicial é como representar o fecho convexo de um conjunto de pontos. O método usual,
guardando os pontos do fecho de forma ordenada não é mais aceitável, pois repetidas
inserções e remoções de pontos causam a necessidade de armazenarmos informações
dos pontos interiores ao fecho. Ao removermos um ponto p do conjunto S, onde p c
O'.H(S), teremos (lue reconstruir o fecho do conjunto S \p, isto é, pontos que até então
eram internos podem agora passar a fazer parte de C-H(.S). Esse problema é resolvido
adorando-se uma nova maneira de armazenar o fecho convexo. Ela consiste de duas
partes separadas do fecho (chamaremos de parte esquerda e parte direita). Assim o
fecho convexo é representado por dois "arcos convexos"

Definição 5.3 S''Ja". S um coÜunfo de pontos no pZa'lo, e .ol, := (--.o,0), .oa :=
(+'«,0). O ./êcÀo-Zc de S é o /ech. c-« de S U {m*} e o .Peão-rc d. S é o ./bcÀo
condeno de S U {ooL}.

O fecho-Zc e o fecho-rc estão ilustrados na figura 5.5. Vamos concentrar as análises
para o fecho-Zc do conjunto, pois o fecho-rc é tratado de forma análoga. Note que o
fecho-Zc é um arco convexo que começa no ponto de maior coordenada Z/ mais a direita
e termina no ponto de menor ordenada mais a direita. Os pontos do fecho-/c aparecem
ordenados pela coordenada Z/. Será necessário mais adiante que os pontos estalam
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. .+ 55o
q ,/

100o
/

/

0o

330

285

165
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/ 165
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Achando a tangente a direitaAchando a tangente a esquerda

165

330

100 ) (285

Substituindo 45 e 75 pelo novo 55

Figura 5.4: Achamos os pontos de tangência z e 3/ e então substituímos os pontos entre
z e3/ por q ::pÍ+i.
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• • 
fecho- lc • 

• 
• 

• 
• • fecho-rc 

• • 

• 

Figura 5.5: Fecho-lc e fecho-rc de um conjunto de pontos. 

ordenados desta forma em uma fila concatenável Q1• O fecho-rc é armazenado de forma 
análoga em Qr. Podemos utilizar árvores AVL para Q1 e Qr. 

Lema 5.4 Dado o fecho-lc e o fecho-rc de um conjunto de n pontos, podemos determi
nar se um ponto p é interno ou externo ao J echo convexo em tempo O (log n). 

Prova. Basta considerarmos o caso de decidir se p é interior ou exterior ao fecho
lc. Então, aplicamos a mesma pergunta para o fecho-rc e verificamos se p é interior a 
ambos. Seja p = (xp, Yp) - Fazendo uma busca em Q1 podemos determinar dois pontos 
a e b consecutivos no fecho convexo tal que Ya ~ Yp ~ Yb (veja figura 5.6). 

Se não existirem tais dois pontos, então p está acima ou abaixo do fecho-lc. Caso 
contrário, basta apenas uma comparação com a aresta ab do fecho-lc para determinar 
se p está à esquerda (externo) ou à direita (interno) de ab. Como a busca por a e b 
pode ser feita com complexidade de tempo O(logn) em Q1 (pois Q1 é uma árvore AVL), 
conseguimos verificar a localização de p com relação ao fecho C H ( S) em O (log n) . D 

Na figura 5.5 podemos ver um exemplo de um fecho-lc e de um fecho-rc de um 
conjunto de pontos. A construção deles é análoga e pode ser obtida recursivamente. 
A junção do fecho-lc e do fecho-rc resulta no fecho convexo completo de S. Vamos 
descobrir como construí-los. 

O fecho-lc (e igualmente o fecho-rc) do conjunto S é uma estrutura que pode ser 
vista da seguinte maneira: cortamos S ( com seus pontos ordenados pela coordenada 
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fecho--lc

Os números apresentados são as coordenadas y dos pontos

Figura Com relação a p, a é o anterior e b é o próximo em in-ordem

g) por uma linha horizontal em duas partes .4 e O', como na figura 5.7. O fecho-/c
de S é a composição dos fechos-Zc dos conjuntos .Á e C', mais a ponte b conectando as
duas partes. O teorema seguinte é a base de toda a construção do fecho e mostra que,
uma vez que a representação de .A e C' é conhecida, podemos obter a representação do
fecho-/c do conjunto .4 U O de maneira eficiente. Na prova do teorema, alguns atributos
adicionais na estrutura Q deverão ser colocados, sem gasto de tempo que comprometeria
a complexidade final.

Teorema 5.5 Seja pi, ...,p. um cozÜanto arZ)átráMo de n pontos no p/ano, ordenados
p't" ""de«''d« y. Se co«-hec'«os o fecho-lc -' p~, ...,p: e o Jech.-tc -' T':-**. ...,p. (p«.
L $ i$ .«), então o fect-o-tc de todo o co.«ju«to p'd' s" ",«st«Mo .m tempo OÇX.g«b.
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S

Figura 5.7: Os conjuntos .4 e C' e a tangente b

Prova. Seja S = pi,...,p.. Olhamos parapi,...,pÍ como Á e parapi+i,...,p.
como C. Sejam o fecho-/c de ..'l e o fecho-Zc de a dados pelas filas concatenáveís Q. e
Qc, respectivamente representando os arcos de forma ordenada. Como pi até p. estão
ordenados pela coordenada y, os conjuntos ..4 e (ll: são separados por uma linha horizontal
(existe a possibilidade desta linha conter pontos tanto de .4 quanto de C', no caso de
empates na coordenada 3/. Nesse caso, utilizamos a coordenada z para desempatar,
dividindo os conjuntos ,4 e C' por uma linha 'quase' horizontal).

Para encontrar o fecho-Zc de S, tudo que temos que fazer é determinar a aresta ó.
Seja Z) a tangente comum de .A e C que toca .4 no ponto u e (.; no ponto d. Então
podemos construir Qz (representando o fecho-Zc de S) da seguinte forma:

. Cortamos (sp/ãt) Q. em u (u incluído na primeira parte);

. Cortamos (spZát) Q. em d (d incluído na última parte);

e Então concatenamos (concatenate) a primeira parte de Q. com a última parte de
QC

Assim, u e d são agora consecutivos na estrutura C?Z, corretamente representando
a aresta de ligação. Essa construção é feita com complexidade de tempo O(Ioga), de
acordo com os resultados usuais para filas concatenáveis, supondo que nós conhecemos
quem são u e d.

Encontrar a tangente (isto é, u e d) de modo eficiente requer que façamos buscas
eficientes nos fechos-Zc. Dado um ponto p em .4 e um ponto q em C', devemos desenvolver
um critério que nos permita eliminar os pedaços do fecho-Jc anteriores ou posteriores



Capítulo 5. Fecho Convexo 57

a p e a g. Uma vez possuindo esse critério de decisão, repetidamente escolhemos p e q
como elementos centrais das partes restantes de .4 e de C', encontrando assim u e d com
complexidade de tempo O(Ioga). Vamos analisar as possibilidades de como o segmento
P# intercepta .A e C.

Figura 5.8: C'aso a. p# n interior(.Á)
destaque) pode ser descartado.

Nesse caso a parte abaixo de p em .4 (em

Figura 5.9: Caso ó. p4 n interior(C')
destaque) pode ser descartado.

0. Nesse caso a parte acima de q em a (em

Existem três possibilidades que devem ser tratadas: no primeiro caso (6gura 5.8), o
segmento Pg não cruza o interior de .4. Nesse caso, sabemos que o ponto de tangência
u está para cima de p, e podemos eliminar da busca os elementos de .4 abaixo de p.
No segundo caso (âgura 5.9), o segmento P@ não cruza o interior de C'. Esse caso é
semelhante ao caso a. Nesse caso, sabemos que o ponto de tangência d está para baixo
de q, e podemos eliminar da busca os elementos de C' acima de p. Note que os casos a
e ó podem ocorrer simultaneamente. Assim estaríamos eliminando tanto uma parte de
.4 quanto uma parte de C' na busca.
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Figura 5.10: C'aso c. p? n {nteráor(Á) # 0 A Pq n anterior(C') :# 0

No último caso (figura 5.10), Pq não é tangente a .4 nem a O'. p está na parte superior
de .4 e q está na parte inferior de (7. Nesse caso não podemos afirmar que parte de .4
ou de C' podem ser desconsideradas na busca. Isso acontece quando, por exemplo, u
pertence à parte final de ,4 e d pode estar tanto a frente quanto para trás de q.

Vamos então considerar o caso c mais cuidadosamente. Sda m uma linha horizontal
que divide os dois conjuntos. Seja ZP uma tangente até p e seja Zç uma tangente até q, e
seja Z a rega que passa por p e q. ZP e Zç interceptam-se em algum ponto s a esquerda de
Z. Dois casos podem ocorrer. Podemos resolvê-los de acordo com as figuras 5.11 e 5.12

m

Figura 5.11: C'aso c.í. s está abaixo ou sobre m. Claramente, u somente pode estar na
área sombreada da figura ou acima de p. Segue então que d não pode estar abaixo de
g. Assim, podemos desconsiderar a parte de (l; abaixo de q na busca.

Para todos os casos, podemos verificar se P4 já é a tangente ud procurada ou
podemos remover metade de .A e/ou de O. Como os casos podem ser distinguidos em
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m

Figura 5.12: Caso c2. s está acima de m. Nesse caso o argumento é completamente
similar e nós podemos remover a parte de .4 acima de p.

tempo constante, o tempo total necessário para encontrar Z) é O(]og n) D

O teorema acima sugere um algoritmo interessante para construir o fechos-Zc e o
fecho-rc, e assim o fecho convexo inteiro de um conjunto de pontos no plano. Vamos
inicialmente ordenar os n pontos pela coordenada 3/ em O(nlogn). A seguir, cons-
truímos o fecho convexo dos pontos 2 a 2. Então construímos o fecho dos pontos 4 a 4,
e assim por diante, até obter o fecho convexo de todos os pontos. Cada fecho é obtido
pela composição dos fechos convexos do passo anterior. Na figura 5.13 podemos ver a
tangente necessária para unir dois fechos-Zc. Essa tangente pode ser obtida em O(Ioga).
Esse algoritmo tem complexidade de tempo

T(n) = 2T(:) + logo, n > 2

T(n) = c, n 5; 2, c constante

Assim, a complexidade de tempo desse algoritmo é

r(n) 1; c('} + ; log 2 + IÍ logo + .)

k

E
ã-l ;.l..,:C 0(n)

Corolário 5.6 -Dado um conjunto de n pontos no piano ordenados pe/a coordenada y,
o fecho convexo pode ser encontrctdo com complexidade de temi)o OI.lnÕ.
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Passo i- ]
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\
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l
\
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Construindo
fecho do passos

Figura 5.13: Dois fechos /c's e a tangente que os une

Vale notar que, até este ponto, a idéia apresentada resolve apenas o caso estático do
problema. Como manter os fechos /c e rc utilizando uma estrutura dinâmica é mostrado
na proxima seçao.

5.3.1 Mantendo o Fecho Convexo Dinamicamente

Nesta seção, mostramos que é fácil manter dinamicamente o fecho-Zc do conjunto S (e
igualmente o fecho-rc). Como aceitamos tanto inserções como remoções de pontos, é
conveniente que algumas informações sobre os pontos internos ao fecho sejam armaze-
nadas.

Assumimos que os pontos do conjunto estejam ordenados pela coordenada g/ e ar-
mazenados nas folhas da árvore AVL T. Vamos assumir que não existem dois pontos
com a mesma ordenada, porém isso não é essencial para a construção da estrutura (pa-
ra resolver esse problema, basta considerar a coordenada z como desempate e tratar
alguns casos especiais). A chave de cada nó interno de T é utilizada para guiar as
buscas por um dado ponto que encontra-se em uma folha. Podemos então utilizar como
chave do nó interno a coordenada g/ do próximo nó em-ordem, que sempre é uma folha.
Vamos associar a cada nó c! da árvore T uma árvore AVL (2. representando o fecho-Zc
do conjunto de pontos das folhas da sub-árvore de a. Pelo teorema 5.5, Q. pode ser
obtido das estruturas Q,v e Qó associadas aos filhos ' e ó de a (ver figura 5.14) em
tempo O(log n).
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Qc q

Figura 5.14: Construindo Q..lua a partir de Q.,i e C?c

Mas há uma pequena complicação aqui: observe que Q,v e Qá precisam ser subdividi-
dos para obtermos as peças para formar Q. e então elas são destruídas para uso futuro.
Se nós queremos construir Q. a partir de C?l e (l?d e manter QI e Qã como elas são,
então gastaríamos muito mais que O(Ioga) somente para copiar as subdivisões de Qv e
QÕ necessárias para formar O.. Para resolver esse problema, vamos passar para Qa os
pedaços necessários de Qv e Qõ e guardar em ' e (5 apenas a parte que "restou", além
de algumas informações sobre onde C?v e Qõ foram cortadas. Assim podemos restaurar
OI e C?ó a partir de Q. quando necessário.

Nessa estrutura obtida, podemos descer em um caminho a partir da raiz recons-
truindo as estruturas Q dos nós visitados a partir das peças dos pais, como citado
anteriormente. Chegando no nó desejado, fazemos as alterações necessárias, e então
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Qc

Figura 5.15: Após construir Q.aua, Q.,i e Qc ficam apenas com a parte que não contribui
para o fecho Q,.!ua

subimos de volta até a raiz, reconstruindo as estruturas para cada nó. Descer pode ser
feito rapidamente e requer somente algumas rotinas O(log n) para cortar e reconcatenar
as estruturas Q por nó visitado. O caminho de volta requer também tempo O(Ioga)
por nó, mas envolve rotinas mais complicadas.

Temos até agora uma árvore de busca binária T, onde cada nó interior a possui um
fragmento Q. do fecho-Zc do conjunto de pontos das suas folhas. Esse fragmento contém
os pontos que não foram utilizados para construir o fecho-Jc de seu pai. O fecho..Zc de
todo o conjunto irá estar disponível na raiz da árvore.

Agora vamos mostrar que a estrutura T pode ser mantida eficientemente durante as
inserções e remoções de pontos. Para isso, vamos definir as informações existentes em
um nó a de T

. /(«) um apontador para o pai de a (caso exista),

. Zson(a) um apontador para o filho esquerdo de a,

. ,..«(«) um apontador para o filho direito de cv,

. «««(«) o maior valor de 3/ dos pontos na sub-árvore de Zson(cv),

+ Q*(a) = o segmento de Q.. que não contribuiu para Q/(a),

e .B(a) = o número de pontos do segmento C?. que contribuiu para C?/(a)

Claramente os quatro primeiros itens são necessários para T funcionar como uma
árvore de busca, o quinto item é o pedaço de Q. deixado depois de mandar a outra



Capítulo 5. Fecho Convexo 63

parte para /(a) e o sexto item permite-nos reconstruir a posição da ponte usada na
construção de Q/(.)

/Votação. Para uma fila concatenável Q, seja Q]k . . . Z] a fila concatenável consistindo
do k-ésimo ao /-ésimo elemento de Q. Para filas concatenáveis Qi e Q2 separadas por
uma linha horizontal, seja C?i U C?2 uma única fila concatenável formada pela união de
(ll?i e C22

Dada uma estrutura T para um conjunto de pontos com o fecho-Jc completo na raiz,
apresentamos inicialmente a rotina DOWN para reconstruir QP em um nó /7 arbitrário.
Aqui, aparecem alguns benefícios adicionais da rotina, como veremos em seguida. A
reconstrução inicia-se na raiz e então desce o caminho de busca pelo nó P, desmontando
a estrutura Q do pai e remontando as estruturas dos filhos, antes de continuar em uma
d ne rlirnnÃoa

procedimento DOWN(a, P)
/+ Entrada: cl é cl rctiz da sub-árvore onde estctmos T)rocurando por B.

Saída: Q* Çaà contém o fecho-tc completo dos pontos da sub-árvore de cz. */

se a # ]3 então /* Co«lamas Q* Ça] e reco«-str«amos as estrut«-ras dos jüh.s */
/* Q.«ebramos Q* (aà «.« po'-te... */
Qi +- Q*(a)ll . . . .B(/son(a))l
(22 {--- C?*(a)l.B(/son(a)) + l . . . +l
/+...e cola'm,os os pedaços nas $1as dos $1hos +/
Q*(Zson(a)) +- Q*(/«n(a) U Q:
Q*(«.n(a)) +--- Q, U Q*(«on(a)
/+Continuamos a, buscct na direção correia +/
se P está em Zsom(a) então DOWN (Zson(a) ,#)

senão DOWN (rson(a) ,/3)

Note a ordem precisa em que os pedaços de Q*(a) devem ser colados para formar
as estruturas dos filhos de a. A rotina é chamada inicialmente com a = root, isto é.
DOWN(root,#) . Digamos que T tenha n nós, isto é, ISI = n, e que # pertença a T.

Lema 5.7 DOHW sempre atinge # em tempo O(log: n), n ntímero de nós em T

Prova. Como 7' é balanceada, a profundidade de P é O(Ioga). Então, DOWN irá visitar
no máximo O(Ioga) nós para encontrar #. O tempo gasto por DOWN em cada nó é
certamente O(Ioga), pois cada chamada de DOWN somente envolve operações padrões
em fi[as concatenáveis de tamanho O(n) no dado nó. []
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Além de QP, o procedimento DOWN(root,#) produz as estruturas Q em cada nó a
cujo pai está no caminho entre a raiz e P, mas cv não pertence ao caminho. Essas
estruturas são mantidas para uso futuro; os campos dos nós no caminho da busca (ex-
ceto /i) tornam-se temporariamente inválidos. DOWN será executada quando desejamos
atualizar o conjunto de pontos da sub-árvore de #. Após fazermos a atualização, su-
bimos de volta pelo mesmo caminho até a raia, remontando as estruturas C? dos nós a
partir das estruturas dos filhos, que estarão disponíveis pois as estruturas dos nós no
caminho estão sendo refeitos e as estruturas dos irmãos estão prontas desde a execução
do procedimento DOWN. Existe somente um problema nesse ponto. Ao atualizarmos o
conjunto de pontos abaixo de P (inserindo ou removendo um ponto), a árvore T pode ser
ficado desbalanceada. No anal dessa seção iremos ver que existe uma maneira de fazer
rebalanceamentos locais em T eâcientemente, a não ser pelo fato que as estruturas nos
nós envolvidos no rebalanceamento podem ter que ser redistribuídas completamente.
Vamos deixar para a rotina BALANCE a tarefa de rebalancear a árvore. O procedimento
UP mostrado a seguir irá complementar o procedimento DOWN, fazendo o caminho ao con-
trário. Ele inicia em /3 e gradualmente segue acima, reconstruindo tanto as estruturas
Q quanto rebalanceando a árvore ao longo do caminho até a raiz.

procedure UP(a)
./# .Entrada; a é um ná. UP {rá cam nhar até a raiz da ár"t/ore ctÜo ná a é suó-árvore.

C?*(/«n(a)) e Q*(«on(a)) «ntém . /e.A.-Z. ««.p/et. d« pon*"
da suó-árvore aóaázo de Zson(cv) e aóaãzo de rson(a), respectíuamente.

Saída: reco'r\strói Q* (Qà com o fecho-tc completo dos po'fetos da sub-árvore de a. +/

se a P então chegamosl
senão Determine a ponte conectando Q*(Zson(a)) e Q*(rson(a))

e assim o número de pontos -Bi e -B2 que elas devem
contribuir para C?*(a).
/* Guarde esses números */
.B(Zson(a)) +-- .Bi
.B(rs«,(a)) +- B:
/]' Cortamos os pedaços necessários das Êles... +/
Qi <--- Q*(Zson(a))ll . . . .Bil
C?2 +-- Q*(rson(a))l# -- .B2 + l . . . l
/I' dei=abdo CLS pctües restantes para os $thos 'p/
/# ...e colocando jantas T)ara. formar o fecho-tc do conjunto
Q*(a) +- Qi U Q,
se "desbalanceado" então BALANCE (a)
se cv = root então Chegamosl

senão UP (/(a))

y
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Note que os pedaços de C?*(Zson(cv)) e Q*(rson(c!)) juntos formam Q*(a). Após
a sub-árvore abaixo de P ter sido atualizada (e balanceada, caso necessário), a rotina
dada é chamada como UP(/(P)) , caso # não seja a própria raiz.

Lema 5.8 HP at nge a raiz da á ore em tempo O(log:n + .R), onde -R é o custo dos
relia/azzceamenfos regueMdos durante todo o camÍnÀo.

Prova. Começando em qualquer nó # da árvore balanceada, UP não necessitará visitar
mais que O(logo) nós antes de chegar a raiz. A cada nó visitado, UP gasta O(Ioga)
encontrando a ponte necessária para unir as estruturas Q e mais O(logo) nas operações
em filas concatenáveis. O custo para rebalancear T conforme andamos em direção a
raiz é contado em R por definição. []

Para estimarmos .R, devemos olhai para as ações necessárias para rebalancear um
dado nó a. E óbvio que podemos rebalancear T e refazer as informações associadas aos
nós, sem a necessidade de operações de reconstrução caras. Devemos restringir-nos a
tipos familiares de árvores como árvores AVL, que podem ser rebalanceadas através de
rotações locais. Vamos analisar o caso onde uma simples rotação é necessária. O caso da
rotação dupla pode ser reduzido a duas rotações simples. As ações necessárias no nó a
são iniciadas pelo procedimento BALANCE, referenciado em UP. BALANCE é chamado logo
após Q.. ter sido reconstruído. Teremos que desfazer esse passo, usando uma iteração
de DOWN, para obter Qz...(a) e Q«on(a) novamente e prepai'ar para uma reconstrução
diferente de Q..

Lema 5.9 Cada execução do procedimento
0(]og n) .

BALANCE tezn compZerjdade de tempo

Prova. Vamos analisar o caso de uma rotação simples para a direita. Sejam # e
7 os alhos de Zson(a). Dado C?l««(a), podemos reconstruir QP e Q,r completamente
em O(]ogn) através de uma iteração de DOWN. Seja .5 o novo filho direito de cv após a
rotação. Observando que as estruturas Q estão disponíveis em #, ' e o antigo rson(a),
está claro que podemos restaurar as informações nos nós envolvidos e voltar a cv (onde
estávamos) reiniciando o procedimento UP no nó õ. Segue que uma simples rotação para
direita pode ser resolvida a um custo de tempo de O(Ioga). A rotação para esquerda
é análoga e também tem complexidade de tempo O(logo). Como a operação BALANCE
consiste em uma rotação simples ou uma rotação dupla, que pode ser reduzida a duas
rotações simples, o tempo de execução de BALANCE é O(]ogn). []

Temos agora todos os ingredientes para apresentar o resultado de Overmars e Le-
euwen IOL811. Além de formular o teorema, eles apresentaram algumas aplicações para
o problema do fecho convexo planar.
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ROTAÇAOP/
DIREITA

Estamos em D. Temos Q(D) completo.
Fazemos uma iteração de DOWN(D) e de DOWN(B)

Temos construídos completos: Q(A), Q(C), Q(E
Então basta recomecamlos com UP(C)

Figura 5.16: A rotação propriamente dita gasta tempo constante. Como fazemos um
número constante de iterações de DOWN e de UP, a rotação tem complexidade de tempo
O(Ioga). A rotação para esquerda é análoga.

Teorema 5.10 0/echo conuezo de um cozÜunto de n pontos no p/ano pode ser mantido
co«. como/ezidade de tempo O(log' n) por operação de nserção ou remoção de pontos.

.Prova. Usando 7' como estrutura de dados, iremos proceder como segue para inserir ou
remover um ponto p. Lembremos que nós temos que atualízar ambos os fechos (fecho-Zc
e fecho-rc) do conjunto. Vamos mostrar apenas a atualização para o fecho-Zc, já que o
outro é análogo.

Primeiro buscamos em 7', usando a coordenada g/ de p, para encontrar em que folha
p está (ou deve ser) armazenado. Fazemos isso através do procedimento DOWN, que ao
mesmo tempo que busca pela tal folha ele restaura os fechos-lc dos nós beirando o ca-
minho entre p e a raiz de T. Isso tem complexidade de tempo O(log2n). Após a folha
de p ser inserida ou removida, precisamos subir de volta para a raiz, rebalanceando e
atualizando as informações de todos os nós no caminho. Isso irá ser feito através do
procedimento UP. Pelos lemas 5.8 e 5.9, UP tem complexidade de tempo O(logo n) mais
O(logo) para cada rebalanceamento necessário. Como o número máximo de rebalan-
ceamentos é O([ogn), o tempo total de UP é O(]og' n). []

5.4 Implementação

Para implementar uma solução dinâmica para o problema do fecho convexo planar,
pudemos aproveitar a estrutura utilizada no problema de buscas por regiões. Assim,
utilizamos uma árvore de busca binária balanceada pelo peso, que também é uma fila
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concatenável. Poucas alterações foram necessárias na estrutura para reutilizá-la nesse
problema.

função tangente(rczáz)
/'' .Entrada: ra z é a raiz da suó-árvore. tangente encontra a tangente erztre o

echo-tc de raiz.esq e raiz.dir. Lema)ramos que o fecho com.preto dos
$\hos de raiz estão dispor'í'fieis em Q* Qraiz.esqÕ e Q* qrcLiz.dir) da
sub-árvore abaixo de rai,z.esq e abaixo de raiz.dàr, respectivamente

Sa'ída: devolve 'u e d, onde o segmento ud é Q tangente dos fechos +/

m = ra z.uaZ

P +-- Q*(«{z.d{,)
q +- C2*(-ã,.e.q)
enquanto true faça

c {- true

/* se :® é tangente üos fechos */
se Direi.ta(q,p,p.ante) e Di.reata(q,p,p.praz) e

Direita(q,p, q.ante) e Direita(q,p, q.praz) então
devolve u +- p e d +- g

se --(Oirei.ta(q,p,p.praz) e Esquer(ia(q, p, p.ante)) então
/* este é o caso c- */
p +- 'p.dir
c <..-. false

se --(Direita(q, p, q.praz) e Esquerda(q, p, q.ante)) então
/* este é, o caso b */
q \- q.esq
c {..- false

se c então
/# este é o caso c. Vamos ca/cu/ar a intersecção entre as tangentes pp.a7}te

e qq.'praz com Q Teta 'm que separa, os fechos +/
p.uaJ p.outro l

p.ante.ua/ p.ante.outro lCalculamos zl através da fórmula -0

g.uaZ q.outro l
g.prof.uaZ q.praz.outro l

a;2 m l
E agora z2 através da fórmula 0

se zi < z2 então q +--- q.d r
senão p <"- p.esq
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Dois dos três procedimentos mais importantes na implementação foram apresentados
na seção anterior: o procedimento UP e o procedimento DC)WN. Vamos tratar então da
função tangente, que encontra a tangente para unir dois fechos-Zc que estão separados
por uma linha horizontal.

Usamos u.ddr e u.esq para denotar o filho direito e o alho esquerdo de u, respec-
tivamente. u.uaZ é valor que usamos na ordenação, isto é, a coordenada Z/ desse nó.
Lembremos que u não representa um ponto pois é um nó interno. Q*(u) é a raiz da
estrutura secundária do nó u. u.ante e u.praz são usados para denotar o nó anterior e
o próximo na lista in--ordem dos nós da árvore de u.

A função tangente baseia-se no teorema 5.5 para encontrei a tangente que une dois
fechos-Zc. A função correspondente para encontrar a tangente para fechos-rc é análoga.
tangente procede da seguinte forma: fazemos duas buscas binárias ao mesmo tempo,
uma em cada fecho-Zc, procurando pela tangente. Em cada passo, decidimos qual dos
três casos apresentados na prova do teorema 5.5 estamos tratando e atualizamos o
apontador devido. A busca termina quando é alcançada a tangente. A complexidade
de tempo de tangente é O(Ioga).

Inserções e remoções são precedidas por uma chamada de DOWN e após a atualização
por uma chamada a UP. A função tangente é executada a cada nível de DOWN e UP para
arrumar os fechos-/c.

procedimento mostra.fecho(/c, rc)
/+ Entrada,: l,c é Q raiz dü árvore que representa o fecho-tc. rc é a raiz da, árvore

q'üe representado o fecho-rc dos pontos.
Saída: imprime Q lista ordeTtada, dos uédices do fecho conue=o +/

temo +- rc.min.proa
enquanto temo # nulo faça

impri.me temo.ua/ e femp.outro
tema) +..- temo.prole temo +.- tc.maz.ante

enquanto temo # nulo faça
temo +- temo.ante
imprime temo.ua/ e temo.outro

Para respondermos qual o fecho convexo dos pontos, percorremos as árvores Q* das
raízes que contém respectivamente o fecho-/c e o fecho-rc dos pontos em in-ordem.
Temos apenas que inverter a ordem da lista obtida de um dos fechos (isto é, percorrê-la
de trás para frente) para que tenhamos o fecho completo no sentido horário ou anti-
horário. Existe também a possibilidade de alguns pontos pertencerem a ambos os fechos.
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Usando a mesma função de ordenação para os fechos-rc e Zc, sabemos que apenas os
extremos da cada fecho pertencem a ambos os fechos. Esse extremos estão no início
ou no âna] das listas dos fechos-/c e rc. Assim, apresentar os k vértices do polígono
convexo que representa o fecho dos pontos tem complexidade de tempo O(k).

5.5 Conclusão

Apresentamos nesse capítulo o problema do fecho convexo para um conjunto de n pon-
tos no plano. Inicialmente apresentamos o algoritmo estático de Graham, com sua idéia
de ordenação dos pontos pelo ângulo, possuindo complexidade de tempo O(nlogn).
Através do algoritmo de Graham podemos obter um algoritmo dinâmico com comple-
xidade O(n) por operação, já que o tempo de processamento do algoritmo de Graham
O(n) supondo que os dados estejam ordenados. Para mantê-los ordenados gastamos
O(log n) por operação.

Na seção seguinte mostramos o algoritmo incremental de Preparata, que resolve
o caso estático com a mesma complexidade que o algoritmo de Graham, mas aceita
inserções de pontos. A estrutura de Preparara foi a primeira estrutura semi-dinâmica
apresentada para o problema do fecho convexo.

Na última seção apresentamos a solução dinâmica de Overmars, que mantém o fecho
convexo de um conjunto de rz pontos no plano com complexidade de tempo O(logo n) por
operação. Essa estrutura armazena soluções intermediárias de um algoritmo recursivo
para o problema. Através dessas soluções intermediárias, podemos reconstruir o fecho
convexo quando inserções ou remoções de pontos são processadas.



CAPÍTULO 6

Problema do Par de Pontos Mais
Próximo

O problema do par de pontos mais próximo é um dos problemas
clássicos em geometria computacional. Dado um conjunto de pontos S,
desejamos encontrar o par de pontos de S cuja distância seja mínima. A
versão dinâmica do problema tem sido estensivamente estudada, tanto
para o caso planar como para dimensões maiores. A métrica utilizada
para o cálculo das distâncias é arbitrária, porém fixa. Utilizamos d(a, b)
para denotar a distância entre a e b.

Problema 6.1 .A/enter uma estrutura de dados armazenando um co junto S de pontos
eln Wk de tal lforma, qxe inserções e remoções de pontos em S, bem como consultas T)ara,
deter"minar 'üvn, pür 'u,'u de po'fetos anais prof\'m.os, \sto e,

d(u,«) minÍd(i,.j) l ã,.j c S,i # J}

sejam processadas de forma e$ciente

Smid IS921 apresentou a primeira estrutura dinâmica que mantém o par mais
próximo em um conjunto de n pontos no RA em tempo polilogarítmico. Essa estru-
tura tem tamanho O(n(Ioga)*) e consome tempo amortizado O((logo)*+') para cada
operação.

Em IB951 é dado um algoritmo e uma estrutura de tamanho linear que mantém o par
mais próximo no Rt em O(Ioga), no pior caso, por operação (seja inserção ou remoção
de pontos). A idéia do algoritmo de Bespamyatnikh IB95) é a seguinte. Usamos uma
subdivisão hierárquica do espaço em caixas (boxes), mantendo caixas "quase cúbicas"

70
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A subdivisão é dita hierárquica pois a união das caixas de cada nível gera todo o espaço
do problema. As caixas são divididas por cortes centrais, que as cortam próximo a
deixar metade para cada lado. As menores caixas guardam apenas um ponto. Para cada
ponto guardamos alguns vizinhos. O par mais próximo é um desses pares. Para manter
eficientemente a estrutura é utilizada a árvore dinâmica de Sleator e Tatjan IST831.
Para inserir um novo ponto é implementado um algoritmo de localização de ponto
(poãnt /acatada) para encontrar onde coloca-lo. Essa localização também utiliza-se da
árvore dinâmica. O processo de remoção é muito parecido ao processo de inserção.

Apesar do algoritmo descrito por Bespamyatnikh em IB951 ter complexidade de tem-
po O(logo) por operação, ele apresenta um favor constante que cresce exponencialmente
com relação à dimensão em que o problema é considerado. Em IB98j, o autor mostrou
como reduzir essa constante.

No restante do capítulo vamos apresentar o algoritmo proposto por Bespamyatnikh
com maiores detalhes, limitando o problema para duas dimensões.

6.1 Problema do Par Mais Próximo Planar

Vamos restringir o problema ao caso bidimensional. A estrutura que vamos apresentar
ocupa O(n) em espaço, onde n é o número de pontos do conjunto, e mantém o par mais
próximo de S com complexidade de tempo O(Ioga) por inserção ou remoção, no pior
caso

Limitando o problema para o caso planar, o algoritmo baseia-se na subdivisão hi-
erárquica do plano em retângulos "quase quadrados". Qualquer retângulo minimal con-
terá exatamente um ponto do conjunto. Para cada ponto p, armazenamos alguns pares
(p,g), para q dentre os vizinhos mais próximos de p. O par de pontos mais próximos
é um desses pares Para garantir a eficiência nas operações, o algoritmo utiliza árvores
dinâmicas. Isso também é feito para o caso k-dimensionar.

6.2 A Subdivisão Hierárquica do Plano

Definimos um retângulo como sendo o produto de dois intervalos semi-fechados
lai, bt) x la2, b2). Os retânguloÉ da subdivisão são quase quadrados, pois cada um dos
lados tem seu tamanho limitado pelo tamanho do outro lado. A definição precisa de
um q-retângulo está logo a seguir.

[)efinição 6.2 Seja -R um refánguZo com /aços s, e sv
se s,/s. c li/3,31.

O retâqgula R é um q-retângulo
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Definição 6.3 Sda la, a') um interna/o em R.
ante«.Jo ««t«/ d. l«, «').

Chama«.os o {nterua/o l2afZ, aJ?él de

a 2a+a' a+2a a

3 3

Figura 6.1: Intervalo central

Deânição 6.4 Sda -R = lat, bl) x la2, ó2) um retánguZo. O cone de -R pe/a Teta z = c é
«m co,t' c«t«Z '' ' pe,t'«« « {«te«'Zo «nt«Z de 1«-, ó:). D« m«m. .»,m', o «d'
de -R pela Teta g/ = c é um cone centra/ se c pederzce ao nterualo central de la2, b2),).

corte central

corte central

Figura 6.2: As linhas tracejadas são cortes centrais do ietângulo

Definimos então .alguns conceitos iniciais, como sub-intervalo, que é um intervalo
contido em outro, sub-retângulos, que é a extensão da idéia de sub-intervalo para o
plano e intervalo e corte central, que será usado para as atualizações da estrutura
armazenando as subdivisões do plano.

Definição 6.5 Soam .4 = la, a') e -B = ló, b') {nterua/os em ]R. O ãnterua/o .4 é zzm
sub-intervalo de B se, e somente se, b É a, <- a' $ U'

Definição 6.6 S am Q = lqi,qÍ) x lq2,ql!) e .R = lri,r{) x lr2,rl!) does refángu/os.
O «táng«Zo Q é dÍt. «. .«ó-«táng«/o de .R .. lç:,çl) é ;«b-í«t«Zo d. 1,:,,!), p««

l 2Z

Definição 6.7 Sejam C? e -R dois refánguZos. O refángu/o Q é dito um 2-sub-retángu/o
de R se existe uma, seqlê'rtcia, de retâng'aios R -- Rü,R\,Ra,...,Rt -- Q tal que o
retânguto Rã é obtido por um co'rte ce'r\trai do retângulo Ri-\,i \., ...,l.
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A definição anterior diz que cada retângulo criado a partir de cortes centrais em um
retângulo inicial R é um 2-sub-retângulo de R. Assim, usando o exemplo da figura 6.3,
ao cortarmos -R gerimos -Ri e .R{. Ao cortarmos .Ri gerimos -R2 e -/%. Ao cortarmos .R2
gerimos Q = -R3 e .R;. Temos que Q é um 2-sub-retângulo de R (entenda cada corte
como um corte central).

J

corte central

R; Rz

Ri

R,=Q

corte central

Figura 6.3: Cortes centrais geram 2-sub-retângulos do retângulo inicial

Vamos apresentar uma outra definição para 2-sub-retângulo através da definição de
2-sut»intervalo. Bespamyatnikh mostrou que as definições 6.7 e 6.9 são equivalentes.

Definição 6.8 Soam .4 = la, a') e -B = ló, b') {nfemcz/os em ]R ta/ gue .4 é suó-inferua/o
de B. O ihterualo A é dito um 2-sub-enter'calo de B se hmü dcts seguintes condições
uer'arca- se :

e ,4 = .B, ou

e (,z/

. l«'

. lz,'

Z, . l.' - .l 5; :lZ,' - ÓI, o«

Z,' e l.' «l 5; {ló' ÓI, ou

ól 5; $1ó' - z,l . l.'

«l $ {1z,' z,l . l«'

«l.$ {1.'

«l 5; glz,'

ÓI, ou

«1.
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Definição 6.9 Sejam Q = lqi,q{) x lq2,qâ) e R = lri,rÍ) x lr2,r;) dois retángu/os. O
«fáng«Z. C? é to «« 2-.«Z,-«tá«g«/. de R ;., . «m."t. .e, lç:,çÍ) é 2-.«b-int«''
de lri, r!), para ã = 1, 2.

O lema 6.10 segue da definição 6.7

l.ema 6.LO (Travtsitiuidade dü relação 2-sub-retângulo). Sejam P, Q e R retângu\os
Se P é um 2-sub-retârtguto de Q e Q é um 2-shb-retânguto de R, então P é um 2-sub.
Teta'régulo de R.

A subdivisão hierárquica de um conjunto S de pontos no plano é representada por
uma árvore de busca binária T. Em cada nó u de T, armazenamos dois retângulos,
.B(u) e S-B(u). Esses retângulos devem satisfazer as seguintes condições:

. Para todo nó u, os retângulos -B(u) e S-B(u) são q-retângulos

. Para todo nó u, o retângulo S.B(u) é um 2-sub-retângulo de .B(u)

. Para todo nó u, S.B(t,) ns
estão contidos em S-B(u).

.B(u) ns, isto é, os pontos contidos em -B(u) também

. Se um nó m tem dois filhos u e u, então os retângulos .B(u) e -B(u) foram criados
a partir de um corte central do retângulo S.B(w).

. Se u é uma folha, então l$ n s-B(u) l e .B(«) = S.B(«)

Para um ponto p correspondente a uma folha u na árvore, façamos -B(p) denotar
B(u). Os símbolos pa{(u), /{Zho-dãr(t;) e /Ilha-esq(u) são respectivamente o pai, o filho
direito e o filho esquerdo do nó u na árvore T. Dois nós com o mesmo pai são ditos
irmãos.

6.3 Mantendo a Subdivisão

Nessa seção vamos mostrar como manter a árvore 7', atualizando-a através de inserções e
remoções de pontos. A remoção é mais simples que a inserção e assim vamos considera-la
primeiro.

Seja p um ponto a ser removido. Digamos que w é a folha correspondente a p, isto
é, p C .B(w), u é o pai de m e u o irmão de w. Existem dois casos possíveis:
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. u é uma folha. Então faça S-B(u) +- -B(u) e remova as folhas u e m

. u é um nó interno. Então remova o nó w, faça B(u) +- -B(u), e contraía a aresta
(u,u), isto é, faça pa{(u) +- pa{(u), apague o nó u, e renomeie o nó u para u
(Êg«ra 6.7).

Vamos agora analisar a inserção. Seja p o ponto a ser inserido. O algoritmo de in-
serção tem dois passos. Primeiro precisamos encontrar o menor retângulo que contenha
p. Então atualizamos um conjunto finito de nós e retângulos da árvore T. Esse primeiro
passo utiliza o algoritmo de localização de ponto que será descrito futuramente. Após
a localização, existem três casos possíveis:

1. 0 ponto p não pertence a -B(raiz(T))

2. O ponto p pertence ao retângulo .B(u), onde u é uma folha

3. O ponto p pertence ao conjunto .B(u) \ S-B(u) para algum nó u de T

Vamos mostrar que tanto o caso l quanto o caso 2 podem ser tratados igual ao caso
3. Suponhamos que p = (pl,p2) # -B(u), u = raiz(T), -B(t,) = lzi, yi) x l,ç2,Z/2). Então,
para cada dimensão do retângulo .B(u), vamos aumentar seu tamanho até que p C B(u).
Vamos guardar em .B'(u) o -B(u) sem as alterações. E importante lembrar que -B(u) tem
que continuar mantendo S-B(u) como seu 2-sub-retângulo e que .B(u) deve continuar
sendo um q-retângulo.

e
P

B(raiz(T»

Figura 6.4: O ponto p não pertence a .B(raiz(T))
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procedimento cresceB(u,p)
/* E«t«d.; -B(«) , g/:) x lz,,g/,) é o «fáng«/. de «m «ó « d« á«o« .

p-- Qp\,pah é o ponto que deseljarríLos que esteja, dentro de BQuh.
Saída,: AuvtLenta BQu) até p C BQu), manto'n,do as T)ropriedüdes da estmtsra. I'/

.B'(u) +- -B(u)
para á :: 1, 2 faça

J +-- (ã mod 2) + 1
se pi 2 Z/i então seja m C Z tal que g/i + (Z/i -- zi)

g/i +'-' Z/i + (yi -- zi) x 2"
s' pJ ? Z/j então W +- W + (U --

senão «j +-- 'j -- (Z/j
se p{ < zi então seja m C Z tal que z{ (3/i -- zi)

zi 'F zi -- (g/i -- zi) x 2"
s' f'j ? yj então W +-- g/j + (Z/J

senão zj +-- zj (Z/j --

X 27" > Pi

zj) x 2"
zj) x 2"
x 2" 5;Pi

zj) x 2"
zj) x 2"

Nesse ponto temos que .B'(u) é 2-sub-retângulo de .B(u), pois basta aplicar m + l
cortes exatamente ao meio do retângulo .B(u) em cada direção e obtemos o retângulo
.B'(u). Assim, pela transitividade da propriedade 2-sub-retângulo, S-B(z;) continua sendo
2-sub-retângulo de .B(u). Podemos ver também (lue esse algoritmo mantém -B(u) como
um q-retângulo, pois a razão entre seus lados permaneceu inalterada. Com isso, o
tratamento que deve ser dado para o caso l passa a ser igual ao do caso 3.

SB(v) = B(v)

Figura 6.5: O ponto p pertence à folha -B(u), u folha de T

Para podermos tratar o caso 2 do mesmo modo que o caso 3, basta que
S-B(u) <-- lqi,qi) x lq2,q2), on(ie q = (qi,q2) C .B(t,) é o único ponto do conjunto
respectivo à folha u da árvore. Neste caso S-B(u) continua sendo 2-sub-retângulo de
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-B(u) e podemos olhar agora apenas para o caso 3

SB(v)

Figura 6.6: O ponto p pertence à B(u) \ SB(u), u nó interno de T

Nós queremos construir um q-retângulo (2 tal que ao cortarmos C2 por um corte
central, obtemos os q-retângulos (2i e Q2, satisfazendo as seguintes condições:

e O retângulo Q seja um 2-sub-retângulo de -B(u)

. O retângulo S.B(u) seja um 2-sub-retângulo de Qi

e O ponto p C Q2

inserção

remoção

Figura 6.7: Atualizando T. O ponto p a ser inserido está em .B(u) \ S.B(u)
ser removido está em .B(m).

O ponto a
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Ao encontrar Q nessas circunstâncias, completamos a inserção com os seguintes
passos:

e Removemos as arestas de u para seus dois filhos u' e u"

e Criamos dois nós u e w. Adicionamos arestas de u para u e m

e Adicionamos arestas unindo u para u' e u"

. S-B(u) +- S-B(u), .B(u) +- Qi

. $.a(«) {-- Q

. s.a(.«) +-- Q,, -n(««) +- Q,

Vamos então descrever um algoritmo que encontra Q nas condições acima com com-
plexidade de tempo constante. Seja Q = ldi, el) x ld2, e2) e $-B(u) = lcii, bi) x la2,Z)2).
O algoritmo inicialmente faz Q +- -B(u), e então encolhe Q até que todas as condições
citadas sejam obedecidas. Vale ressaltar que após cada iteração do algoritmo,

e O retângulo Q é um q-retângulo e um 2-sub-retângulo de -B(t;)

. O retângulo S-B(u) é um 2-sub-retângulo de Q

B O retângulo Q contém p

Se para J ' l ou J := 2 o intervalo / = jminlaj,pj},maxlój,]Dll intercepta o
intervalo ld;,e;), onde 4 = + (ej -- 4)/3 e ejí = ej -- (ej -- dj)/3 (esse é o intervalo
central de ldJ,ej)), então chamamos a função corte-central(C?) até que o número
de lados comuns entre Q e S-B(u) aumente ou consigamos achar Qi e (22. A função
corte-central corta o i-ésimo lado do retângulo C? no máximo três vezes. Chamamos
a função duas vezes, uma vez para cada dimensão.

Se, para .j ' l e .j = 2, o intervalo .r = jminlaj,pj},maxibj,pjll não intercepta
o intervalo lc4,e;), então vamos achar um novo Q, q-retângulo e 2-sub-retângulo de
.B(u), onde o intervalo / intercepta o intervalo central de laj, ej). Para mostrar como
achar esse Q, vamos assumir, sem perda de generalidade, que bJ < (6, para todo .j.
Escolhemos agora .j tal que c = (maxÍZ,j,pJ} -- ©)/(ej -- 4) é maximal. O retângulo
ldi, di + 3/2 + c # (ei - dl)) x ld2,d2 + 3/2 # c # (e2 - d2)) é um q-retângulo e um 2-

sub-retângulo de .B(u). Faça (2 receber esse retângulo. Assim o intervalo / intercepta
o intervalo central de [d{. eí) e nós caímos no caso anterior.
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Figura 6.8: O intervalo / intercepta o intervalo central ld;, e;)

função corte-ce«trai(Q, S-B(«), p)
/* .E«t«d.; Q x ld,,e,) ' S-B(«) l«:,Z,:) x l«:,ó:) .ã. «tâ«g«/o;

Q inicialmente deve conter S.B(u) e o ponto p.
Saída: Dois '2-sub-retângulos de Q que são irmãos, um contendo

.B(z;) e o outro contendo p. al/

Encontre i tal que ei -- di é maximal.
se a{ pertence ao intervalo central de ldi, ei) então const +- ai
senão se bi pertence ao intervalo central de ldi, ei) então corzst +- Z)i
senão /* . iate«,«/. 1«:, ó:l «ão {«f""pt. o {nfe«,«/o ce«f«Z de ld:, e.)

se Z,: < d; /* 1.:, ó:l e.tá p«« « e.q««d« de la:, e:) "/
então ««;t «-- m«{2d'#, @'f&}
senão consf <--. minÍ2Êilü, gelis} ,/# a{ > ei ;i/

Particione o retângulo Q pela rega z{ = const
se iç{ = const separa o retângulo S.B(u) e o ponto p

então Paramos. /# país achamos o retángu/o desejado #/
sex\ão /+ uvn dos dois retâvLgulos formcLdos no corte

contém ambos p e SBQuÕ I'/
O <.--- o retângulo que contém p e S-B(u)
'opte-ce"ral(Q)

y

Teorema 6.11 Sega C' a como/ezjdade de tempo para executar a /ocaZàzação de ponto
rLa estrutura T. Então essa ár'Dote T pode ser menti,da co'm, complexidade de te'mpo
O(1) + C' por operação ránserção ozl remoção de ponto).
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SB(v)

d l d'i e'. e .

Figura 6.9: O intervalo .r não intercepta o intervalo central l(Ç, e;), para .7 ' 1, 2

6.4 Mantendo o Par Mais Próximo

No texto, utilizamos d.i,(X, y) como a distância mínima entre dois conjuntos X, y C
R: (d«i.(X, y) = infld(z, Z/) z c X, Z/ c y}) e d.,(X, y) como a distância máxima
entre os conjuntos (d«.,(X,y) = supld(z,Z/) 1 :« C X,Z/ C y}). d(X) significa o
diâmetro do conjunto X C R2 , isto é, o comprimento da maior diagonal de X (d(X) =
d«., (x, x) ) .

Para manter o par de pontos mais próximo, armazenamos o conjunto .8 de alguns
pares de S.

Definição 6.12 ZI/m ponto p C S é um uiz nAo ma s prózámo 6nearest nedghbor) de g
", p«« todo , c S \ {q}, d(p, q) 5; d(q,,). P«. o; po"'" p, g c S .A«.«."''" ' p"
@. qb de T)ar ui,zinco (nei,ghbor paãr) se p é um vizinho mais próximo de q e vice-versa.

O conjunto -E contém um conjunto de pares, dentre os quais estarão todos os pares
vizinhos de $. Sabemos que o par mais próximo de S é um par vizinho de S e por-
tanto está contido em .B. Paralelamente a .E mantemos -H, um Aeap armazenando as
distâncias dos pares de .E. Um elemento de .27 é um par de pontos. A chave de um ele-
mento (p, q) de -H é a distância d(p, q). -H é utilizado para prontamente identificarmos
o par mais próximo em -E.

Juntamente com cada ponto p € S, guardamos uma lista EP = {çl(p,ç) C -E} dos
vizinhos de p que formam pares de -E.

Deânição 6.13 ZI/m par ordenado (a, b) de pontos de S é um par ordenado rdeàtado
se existe um nó 'u nü árvore T satisfaze'ndo as seguintes co'rtdições:
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-Í. « # -B(«)

2. d(.B(«)) 5; 2d(.B(«))

g. d.:«(a, -B(«)) 5; 3d(-B(«))

4. d..,(a, -B(u)) < d(a, Z,)

Um par não-ordenado (a,b) de S é um par rejeitado se o par ordenado (a, Z)) ou o
par ordenado (Z), a) é um par ordenado rejeitado.

Mantemos, além do conjunto de pares .E, a seguinte:

Propriedade 6.14 Para quaisquer pomos a, b C S d stintos, se o par não-ordenado
(«,Z,) nã. p 'n" 'o ««j-t. .D e«tã. (., b) é «m p« ,d'íf'a..

Lema 6.15 $e a propMedade 6.-í.4 ua/e para todos os pares de pontos, então .E contém
os T)ares vizinhos de S.

Prova. Seja (a, b) um par vizinho. Então para todo c c S \ {b}, d(a,b) 5; d(a,c). Seja
« um «ó da ár"re T e c C -B(«). Temos que d«-(«, .B(u)) ? d(a, c) 2 d(a, b). Então,
pe[a condição 4 da definição 6.13, (a, b) é não-rejeitado e assim (a, b) C -E. []

Para que o conjunto de todos os pares de S satisfaça a propriedade, basta que todos
os pares pertençam a .8. Assim para não estragar a complexidade do algoritmo, temos
que manter também mais uma propriedade para limitar o tamanho de .E:

Propriedade 6.16 Para gua/quer p C S, o número de pares incidentes a p em .E é
««.f"t', {.to é, IEpl

Isso garante tamanho linear para .E Bespamyatnikh IB951 mostrou que para qual.
quer ponto p C $, o número de pares não-rejeitados (p, q) C S é no máximo N2 = 492
Vamos olhar para seus resultados.

Lema 6.17 Soam p e q pontos de S.
rejeitado.

Se d(p,q) > 3d(.B(p)), e«tão . p« (p,q) é

Prova. Considere a folha zz correspondente ao ponto p. Seja u o irmão de u e a :: p. O
ponto a e o nó u satisfazem as condições de l a 3 da definicao 6.13. O par (p, q) é rejeitado
se d(p, q) > d..,(p, .B(u)). Então o lema segue de d«-(p, -B(u)) 5; d«.,(.B(u), -B(«)) 5;

d(B(u)) + d(.B(«)) $ 3d(B(u)). []
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Para encontrar IEp para um ponto p a ser inserido, usamos uma busca em uma
árvore dinâmica, que é apresentada na próxima seção. Nessa busca, temos que limitei
o número de nós que são utilizados em cada nível. Seja V = {ui, . . . , ux} esse conjunto
de nós. Associamos o conjunto S, = -B(ui) \ UB(«;)CB(«.) -B(uj) com cada nó ui € y. O
teorema 6.18 é útil para o algoritmo de inserção.

Teorema 6.18 /aP87 Seja p um ponto de $ e se/a Flui, . . . , ux} um cozÜunto de nós
de T. Se N > Na, então existe i tal que, 'para todo q ç: Sif\ S o par qp, qÜ é rejeitado.

O algoritmo de inserção usa o teorema 6.18 se o conjunto contém mais que Al2 nós
Apresentamos então um algoritmo para refinar o conjunto V:

procedimento re:fi.ne(y. p)
/+ Entrada: V é um con:it nto de Ttós da. ámore a, ser re$'nado. p é o ponto inserido

Saída: Eliminamos de V os nós excedentes, de acordo covil o teorema, 6.18. ]'/

Remova os nós uj de y tais que d«{«(p, B(uj)) > 3d(.B(uj)) ou d«i,(p, .$) > 3d(-B(p))
Calc«le õ - min.,.vÍd(.B(uJ))}
Remova os nós uj € }' tais que d«i«(p, Sj) > 4(i

A inserção do ponto p causa a inserção de alguns pares e a remoção de alguns pares
de .E. Olhemos para as atualizações nos retângulos. Note que os retângulos, correspon-
dendo aos nós, são somente inseridos e, para o caso de -B(raiz), aumentado. Assim,
para que a propriedade valha para -E precisamos não incluir pares que não são incidentes
ao ponto inserido. Usando a árvore dinâmica encontramos no máximo JV2 pares que
são adjacentes a p. Adicionamos esses pares em -E. Agora a propriedade vale para -E.
Entretanto, para alguns pontos, o número de pares incidentes pode exceder Al2. Estes
pontos são adjacentes a p e podem ser determinados quando estamos adicionando pares
a -E. Para esses pontos, temos que remover alguns pares de .E usando o teorema 6.18.
Fazemos isso através do procedimento retine.

Agora vamos considerar a remoção do ponto p. A remoção causa a inserção de alguns
pares e a remoção de alguns pares de -E. Os pares que devem ser removidos são aqueles
adjacentes a p, isto é, o conjunto {(p,ç)lç C S, (p,g) C .E}. Note que dois retângulos
já foram removidos da árvore T. Esses retângulos removidos eram o resultado de um
corte quase central do retângulo S-B(pa{(u)), onde o nó u corresponde a p.

Vamos corlsiderar a remoção de um retângulo -B(u). Suponha que o par (a, Z}) foi
rejeitado (e assim não foi incluído em -E) pelas condições da definição 6.13 para o nó u.
E«tão d(-B(a)) ? d(-B(«))/2 e d«{«(a,B(u)) $ 3d(B(«)). O «úmero de po«tos nessas
condições é constante. O argumento para essa afirmação é similar ao do teorema 6.18.
Sda .4(«) este co«j«nto, isto é,
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.'!(«) {a c S l d(-B(a)) ? g(qEO e d«i«(«, .B(«)) 5; 3d(-B(u))}

Para cada a C .4(u), renovamos o conjunto -E.. Isso garante a validade da proprie-
dade 6.14 (basta renovar os conjuntos para ambos os ietângulos apagados). Então, para
os pontos a, com IEa > AE2, removemos alguns pontos de Ea usando o teorema 6.18.
Assim a propriedade 6.16 (l-Eçl < N2 para todo q C S) também é mantida.

O próximo teorema mostra a analogia do teorema 6.18 para os conjuntos .4(u). Para
encontrar um conjunto .A(t;) usamos uma busca na árvore dinâmica. Cromo quando
buscávamos EP, para um dado ponto p, limitamos o número de nós que são usados ao
mesmo tempo na busca. Esse número é no máximo M2 = 912. Seja }'' = .[ui, . . . ,uJv}
o conjunto desses nós. Associamos o conjunto .$ = -B(ui) \ UB(~,)ÇB(«.) -B(uj) com cada
nó ui C y

Teorema 6.19 /Z?P87 S'qa u um nó de T e l/
T. Se .N > M2, '"*ã' e«êste d t«J gue .,4(u) n 8

{«:,
Ü.

, uJv} um conjunto de nós de

6.5 Arvores Dinâmicas
.P

Nessa seção apresentamos uma breve descrição das árvores dinâmicas de Sleator e Tar-
jan. Uma descrição detalhada pode ser vista em IGr001. Usamos as árvores dinâmicas
para implementar localização de pontos e outras buscas em T

Uma árvore dinâmica A(T), baseada na árvore de busca binária T, tem os mesmos
nós e arestas de T. Uma árvore dinâmica é uma partição das arestas em dois tipos,
sólidas e tracejadas, com a propriedade que cada nó tem no máximo um filho ligado a
ele por uma aresta sólida. Assim as arestas sólidas definem uma coleção de caminhos
sólidos que particionam os vértices. Um vértice sem giestas sólidas incidentes é um
caminho de um único vértice. A cabeça de um caminho é seu nó mais baixo em T. A
cauda é seu nó mais alto em 7'

Para um nó u de T, seja tamanho(u) o número de nós na sub..árvore de T com raiz
em t;. Seja (u,w) a aresta de T ligando u a seu pai w. A aresta (u,w) é pesada se
tamanho(u) > tamanho(««)/2 e leve caso contrário.

Invariante 6.20 r/nuaràante de ZamanAo) .Dado um nó u de .A(T). Para cadcz aresta
e saindo de u para 'útil de se' s $1hos, e é sólida, se elü é pesada e tracejada. se elü é teve.

Dizemos que o invariante de tamanho vale para a árvore dinâmica A(T) se ele vale
pa-ra cada nó de T
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Um caminho sólido é representado por uma árvore de caminho (pata trem) IGr001.
Bespamyatnikh usa árvores binárias globalmente enviesadas (gZobaZZg/ ó ases bãnary tre-
ns) IST83j para implementar árvores de caminho. Essas árvores armazenam seqüências
ordenadas de itens com seus respectivos pesos em suas folhas. O peso de um nó u de
T (e a folha correspondente da árvore enviesada) é deÊnido como:

pe«(«) t«m-A.(«)
t«m-ho(«)

se nenhuma aresta sólida incide em u.
tamanho(w) se a aresta sólida (m, u) índice em u.

O peso de um nó interno da árvore enviesada é recursivamente definido como a soma
dos pesos de seus filhos. Coada nó u da árvore enviesada tem um rank inteiro, chamado
rama(u), que satisfaz as seguintes propriedades:

. Se u é uma folha, rama(u)
1 + jlogpe«(«)J .

jlogpe..(«)J Se u é um nó interno, rank(u) 5;

. Se o nó m tem pai u, ranX;(w) $ rama(u), com a desigualdade estrita se m é folha
Se «« tem a«õ u, e«tão «nk(.«) < -nk(u).

Cada nó interno da árvore enviesado contém quatro apontadores: b/e./t(u) e
bráght(u), que apontam para os filhos esquerdo e direito de u, respectivamente, e
Z)/zead(t;) e Z)taãZ(u), que apontam para a cabeça e a calda do sub-caminho correspon-
dente a u (isto é, os descedentes de u mais a esquerda e mais a direita, respectivamente).
Para o nó mais alto de cada caminho há um apontador pt-root(u) para a raiz da árvore
de caminho de P

Lema 6.21 IST831 Se u é uma folha de um ámore bináha, ergui,esadü caiu raiz u, a.
pro/undidade de u é no máximo 2(rama(u) -- rama(u)) $ 2 1og :E:;(8 + 4.

O lema 6.21 é utilizado na análise do algoritmo poi.nt.locati.on. As atualizações
de 7' podem ser feitas através de duas operações na árvore dinâmica:

link(u, w): se u é a raiz de uma árvore e w é um nó em outra árvore, combina as duas
árvores contendo u e w adicionando uma aresta entre u e w.
cut(u,w): se existe uma aresta unindo t; e w, remove-a, quebrando assim a árvore
contendo u e w em duas, uma contendo u e outra contendo m.

A complexidade de tempo para essas operações é O(Ioga). Isso nos leva ao seguinte
resultado:
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Lema 6.22 .4 árvore d nárnáca pode ser maná da com complez Jade de tempo O(logo)
por o'peração de 'inserção ou remoção de ponto.

6.6 Buscas

6.6.1 Localização de um Ponto

Seja p um ponto no plano. Os nós de T cujos retângulos contém p formam um caminho
(se p C .B(raiz)). Temos que calcular o nó mais baixo (mais distante da raiz) desse
caminho. O algoritmo processa uma sequência de caminhos sólidos da árvore dinâmica.
Para todo caminho sólido C' desta sequência, o retângulo do nó mais alto (mais próximo
da raiz de T) contém p.

Começamos o algoritmo com o caminho sólido contendo a raiz de T. Se o retângulo
.B(root) não contém p, então o algoritmo devolve nulo.

Assim, vamos assumir que o algoritmo encontrou o nó mais alto de um caminho
sólido C', e p está contido no retângulo desse nó. Agora encontramos o nó u C C' mais
baixo cujo retângulo ainda contém o ponto p. Nesse ponto continuamos nossa busca na
árvore através de uma aresta tracejada (u,u) tal (lue p C B(u). Aqui, u é o nó mais
alto do próximo caminho sólido que iremos processar.

função point.locati.on (p)

/+ E'ntrada: p é o ponto do plano que estamos procurando em T
Saída: devolve o n,ó u mais distante da, raiz que contém p. +/

« +-- -.t(r)
se p # -B(u) então devolva ""Zo
enquanto u é um nó interno de T faça

/+ Note que p C BQu) e u é o 'rló 'mais alto de algum comi'rtho C +/
u +- pt.rootQu) /* u é Q raiz do caminho C */
enquanto u é um nó interno do caminho faça

se p C -B(Z,t«ãZ(Z,/e/t(u))) então « c Z,Je/t(u)
senão « +-b,{gAt(u)

{ u é o nó mais baixo do caminho C' que ainda contém p).

s' a aresta («, «on(«)) é tracejada e p C B(«on(«)) então « +- «on(«)
senão se * aresta («, Z«n(«)) é tracdada e p C B(Z«n(«)) então « +--- /«n(«)
senão devolva u

devolva u

u {-- u
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Vamos descrever a busca em cada caminho sólido C'. O algoritmo inicia com a raiz u
da árvore de caminho pala O' Executamos os seguintes passos até que u seja uma folha
da árvore de caminho: olhamos para o filho mais a direita da sub-árvore a esquerda
de u. Esse nó é ótaíZ(bZe/t(u)). Se o retângulo -B(bta!/(ble/t(u))) contém o ponto p,
então continuamos a busca no filho esquerdo de u. Caso contrário continuamos no filho
direito de u.

Esse algoritmo resolve o problema da localização de um ponto. Temos então que
analisar sua complexidade. Seja Ci, . . . , Oz um conjunto de caminhos sólidos que são
visitados durante a busca. Seja ui, . . . , uz as raízes destes caminhos e seja ui, . . . , ui os

nós mais baixos que são atingidos na busca em cada caminho. Perceba que u{ é pai
de ui+i em T, para á - l,. . . ,Z -- 1. 0 número / de caminhos é O(Ioga) de acordo
com o invariante de tamanho. A profundidade de ui no caminho (l& é no máximo
2(rama(ui) rama(t,i)) pelo lema 6.21. Para € = 1,...,Z 1, rama(ui) 2 rank(ui+l)
pela definição de ranX;. Assim, o tempo total de execução do algoritmo é

0(1og « + XI.: 2(-nk(«:) -nA(«: )) ) 0(1ogn+ ,«nk(«:) «nA(«.)) 0(1og n)

6.6.2 Encontrando os Conjunto EP e .Á(u)

Vamos descrever como encontrar os conjuntos EP e ,4(u). Lembremos que

Ep q) C .E}

.4(«) S l d(-B(«)) 2 g(ya e d«.«(«, .B(«)) $ 3d(-B(«))}

Vamos considerar a busca por EP e .4(u) como um caso de localização de pontos
para O(1) pontos (Nk pontos para EP e -A4k pontos para .4(u)). Podemos construir a
árvore de busca tal que:

e as folhas correspondem aos pontos de S;

8 o caminho desde a raiz da árvore de busca até uma folha u corresponde aos nós
da árvore de caminho visitados durante a localização de ponto correspondente a
U

A busca por EP e .4(u) utiliza busca em largura na árvore de busca. O conjunto .4
denota o conjunto de pontos que é armazenado na busca em largura. Usamos o campo
deita(t;) que é a profundidade de u na árvore de busca. Para simplificar, aplicamos os
apontadores btadZ para as folhas de todas as árvores de caminho. Usando o teorema 6.18
(respectivamente 6.19), o procedimento re:fi-ne encontra no máximo NÊ (resp. À/k) nós
dentre os nós {bfa Z(u) l u C Á} e remove os demais de .4.
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Lema 6.23 .A /unção searcA uásáfa ao máximo NÊ Õespectáuamente .IWA) nós de mesma
pro/undádade. .A pro/und dado da árvore de busca é O(Ioga). .Assim, search fem
co«.p]ezÍd«de de tempo O(ioga). []

função search(p) /;'' óusc« por EP e .4(u) ;'/
/+ Entrada: p é o 'ponto que está sen,do inserido ou lemouido

S.íd,«: d«ot"e o co«-5u«to E. (o«- AQu), «-o c«se d" «moção). */

'" <-- Pt.«ot(-{,(T))
.4 <-- {w} /* ,4 é o co@unto de nós ''/
depth(«,) +- 0
enquanto existe um nó w C .4 tal que bta (w) é um nó interno de T faça

/+ u é um nó de A com profundidade minimal e
que btaitQuÕ é nó enter'n,o de T +/

«, +- {:« l Z,t«iZ(z) é «ó ante«n. d' r A (vy C ..'i depth(z) $ depth(3/))}
se m é nó interno de alguma árvore de caminho então

.4 +-- .4 U {Z,Ze/t(««) , b'ãgÀf(«,)}
depth(Z,Ze/t(.«)) {--- d.pth(««) + l
depth(Z,r g t(w)) +- depfh(w) + l

senão /# m é nó esterno de alguma á ore de caminho 'l/
u, +.-- bbtai,l.Qw) /+ u é o nó correspondente a w em T +/
se a aresta (u, rson(u)) é tracejada então

', +--- Pt.«ot(«.n(u))
,4 +-.Á Ulm}
depth(to) +- depth(w) + l

se a aresta (u, Zson(u)) é tracejada então
'', +- Pt.«.t(Zson(u))
.4 +- .4 U {m}
deita(w) {-- deita(w) + l

.4 {-- .4 \ {««}
se l.AI > Nh então /* l.41 > Mk p«« Á(«) "/

retine({bt«ã/(.«) 1 «, C .4},p) /* peZ. fe«em. 6.]8 p«' EP "/
/# Buscando por AQu), usamos o teorema, 6.19 para, reinar. +/

devolve pontos correspondendo aos nós Z)jaez(w) para m C .4

Teorema 6.24 caíste uma esfrufura de dados que tamzanho O(n) gue mantém o par
mais próximo de um conliunto S de n pontos com complexidade de tempo OÇ\ognà por
operação de inserção ou reTitoção de ponto.
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6.7 Conclusão

Nesse capítulo tratamos do problema do par de pontos mais próximo. Apresentamos
o algoritmo de Bespamyatnikh IB951 para o caso planar. A solução de Bespamyatnikh
baseia-se em uma divisão hierárquica do plano e nas árvores dinâmicas para obter
complexidade tempo O(logo) por operação de inserção ou remoção de ponto no pior
caso, gastando espaco O(n). Apesar de mantermos um conjunto .B contendo os pares
vizinhos de S, essa estrutura não permite que consultas sobre pares vizinhos sejam
tratadas eficientemente.

Um assunto interessante para estudo é a redução das constantes desse algoritmo,
ou então a possibilidade da existência de um outro algoritmo com constantes meno-
res. No algoritmo apresentado, a inserção de um ponto tem complexidade de tempo
O(.ÍWlogn) e a remoção O(Me(M2 + JV22) Ioga), com N2 e M2 constantes, devido ao
tempo gasto pelo procedimento retine. Bespamyatnikh mostrou que é possível manter
o par de pontos mais próximo em tempo O(N2logn) para inserção e O(.A42N2logn)
para remoção, gastando espaço linear, através de algumas alterações na estrutura.

Como apresentado por Bespamyatnikh, sua estrutura pode ser utilizada para a re-
solução do problema do par mais próximo em Ã; dimensões. As idéias principais da es-
trutura não estão estritamente ligadas à dimensão do espaço do problema. Modificando
as definições dos retângulos e cortes especiais para o espaço # dimensional podemos
facilmente adaptar essa estrutura para qualquer dimensão.



CAPÍTULO 7

Conclusão

Apresentamos neste trabalho alguns problemas de geometria computacional com so-
luções para suas versões dinâmicas, ou seja, apresentamos formas eficientes de manter
estruturas de dados que permitam inserções e remoções de objetos geométricos e con-
sultas sobre o problema em questão. Por e6ciente entendemos formas melhores do que
reconstruir completamente a solução após uma inserção ou remoção. Nos problemas
propostos, mostramos sempre uma maneira para atualizar sua estrutura e fornecer a
resposta a uma consulta com complexidade de tempo polilogarítmica. Soluções não-
dinâmicas normalmente gastam tempo (2(n), n número de objetos da entrada.

A estrutura árvore de intervalos apresentada no segundo capítulo resolve o problema
da busca por regiões para um conjunto de n pontos no plano com complexidade de tempo
O(logo n) amortizado por operação, gastando espaço O(nlogn). Através da técnica
apresentada por Chazelle e Guibas (/ractáonaZ cascaddng) em ICG86al, podemos baixar
a complexidade de tempo do algoritmo para busca por regiões para O(lognloglogn).
Esse é o melhor resultado conhecido para a busca por regiões no plano.

A estrutura apresentada para o caso planar da busca por regiões pode ser ampliada
para qualquer dimensão, como mostraram Willard IW8SI e Mehlhorn IBJM94j, e a
técnica de /ractáomaZ cascadãng continua podendo ser utilizada.

Na localização de pontos planar, apresentada no terceiro capítulo, tratamos do pro-
blema de localizar a região poligonal do plano a que pertence um dado ponto. A estrutu-
ra apresentada aceita inserções e remoções de segmentos, além das consular, em tempo
O(logo n). Também podemos aplicar /ractãona/ cascadãng nessa estrutura. Em IBJM.941,
Baumgarten alterou a estrutura e obteve complexidade de tempo O(logo log log n) para
consultas e inserções de segmentos e O(logo n) para remoções. Esse resultado é o me-
lhor conhecido para este problema de localização de pontos no plano. Um problema em
aberto é melhorar a solução para obter complexidade de tempo O(logo) para consultas
e atualizações e espaço linear, ou estabelecer um limite mínimo de complexidade.

89
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Outras maneiras de dividir o plano foram estudadas para o problema da localização
de pontos. Diversas abordagens já foram tratadas. Para citar um exemplo, Goodrich e
Tamassia IGT99j mostraram como manter dinamicamente uma subdivisão monotânica
com espaço O(n) e O(log' n) por consulta, O(logo) para inserir ou remover um vértice
e O(logo + k) para inserir ou remover uma cadeia monotõnica com k segmentos.

Na versão em três dimensões, o método de Goodrich e Tamassia tem complexidade
de tempo O(log'n) para consultas, com espaço O(nlogn), para o caso estático. Um
problema em aberto é obter um método para a localização de pontos em três dimensões
que utilize uma subdivisão em n vértices e O(n) faces, obtendo tempo O(Ioga) para
operações e espaço O(n), tanto para o caso estático quanto para o caso dinâmico.

No quarto capítulo apresentamos o problema do fecho convexo planar para um
conjunto de rz pontos. Inicialmente mostramos o algoritmo estático de Graham e uma
maneira de utiliza-lo para obter um algoritmo dinâmico com complexidade O(n) por
operação. Apresentamos também uma solução incremental e a solução dinâmica de
Overmars IOL811, que mantém o fecho convexo de um conjunto de pontos no plano com
complexidade de tempo O(logo n) por operação.

O problema do par de pontos mais próximo foi tratado no quinto capítulo. Apresen-
tamos o algoritmo de Bespamyatnikh IB951 para o caso planar, que tem complexidade
tempo O(logo) por operação de inserção ou remoção de ponto, gastando espaço O(n).

Aqui pudemos perceber que os resultados teóricos não são necessariamente soluções
eficientes na prática. Devido ao valor extremamente alto das constantes, o tempo gas-
to para manter a estrutura dinâmica necessária nesse problema provavelmente é mais
demorado que reconstruir completamente a solução a cada alteração de configuração,
pensando em exemplos de tamanho limitado (menores que 10io pontos na estrutura do
caso planar). O próprio Bespamyatnikh propôs uma melhora na estrutura, diminuindo
as constantes. Mesmo assim, precisamos provavelmente mais de 104 pontos para essa
estrutura ser útil em tempo.

Notamos um constante uso de árvores no contexto dinâmico em geometria computa-
cional. Um ponto em comum de todos os problemas estudados é a utilização de árvores
de árvores, isto é, árvores onde cada nó tem uma estrutura secundária que é outra
árvore. Utilizando esse tipo de estrutura, as árvores balanceadas pelo peso tornam-se
uma excelente ferramenta quando temos a necessidade de rebalanceamentos.

Diversos outros problemas em geometria computacional também merecem o estudo
de suas versões dinâmicas, assim como a extensão de alguns dos problemas apresentados
para maiores dimensões.

O problema da localização de pontos pode ser estendido para dimensões maiores.
No caso de três dimensões, podemos trabalhar com regiões poliédricas. Porém, com o
aumento da dimensão do problema, devemos tratar de regiões mais simples, como caixas
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d-dimensionais. O problema do fecho convexo também é comumente apresentado em
três dimensões. Não existem muitos estudos pala a versão espacial do fecho convexo no
contexto dinâmico.

Relacionado com o par de pontos mais próximo, temos o problema de manter os
pares vizinhos de um conjunto de pontos. (p, q) é um par de vizinhos se p é o ponto
mais próximo de q e g é o ponto mais próximo de p. Não se conhece ainda uma
estrutura para manter tais pontos em tempo logarítmico por operação. Existem ainda
diversos problemas muito pouco tratados no contexto dinâmico, como triangularizações
de polígonos e pontos.

Normalmente podemos perceber que a versão dinâmica de um problema somente
ganha destaque quando extensos estudos e análises já foram apresentadas para o caso
estático. Assim, como geometria computacional é uma área recente, muitos problemas
ainda estão esperando por sua devida atenção.



APÊNDICE A

-A.rvores de Busca Balanceadas
/

Podemos dividir as árvores balanceadas (IAHU741, IK731) em dois grupos: balanceadas
pelo peso e balanceadas pela altura. Nas árvores balanceadas pelo peso estamos inte-
ressados em manter em equilíbrio o número de nós das sub-árvores enquanto que nas
árvores balanceadas pela altura nosso interesse é garantir que a diferença de altura das
sub-árvores não seja muito grande. Vamos olhar separamente para cada grupo, mas
primeiramente vamos citar alguns dados sobre árvores binárias. As provas detalhadas
dos teoremas podem ser encontradas em IM841.

Definição A.l Sda ói a prolundádade do ná zi de T e sda h(T) a «/fura da árvore T,
com h,(zà -- \- se z é fo\ha,. Para, 'n, número de n,ós de T, chamamos

P = >1:i i(bi+ 1) de comer mento médio de um cam nÀo de T.

Teorema A.2 Seja T uma árvore de busca b nada para o cor%judo S ZI) . . . ) Zn

/. P llog(n + l)j - l

2. A(r) 2 [1og(n + l)]

O Teorema A.2 mostra-nos que tempo logarítmico para buscas, inserções e remoções
de nós é o melhor que podemos esperar de árvores binárias de busca tanto no pior caso
quanto no caso médio.

A.l Arvores de Busca Balanceadas pela Altura
Z

As árvore de busca balanceadas pela altura são já conhecidas de todos nós. Alguns
exemplos comuns são as árvores AVL, árvores 2 3, B-árvores ou árvores rubro--negras
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(IK731). Vamos citar algumas propriedades das árvores AVL.

Soja T uma árvore com n nós. Se u é folha de T, a altura de u é um e se u é um nó
interno de T com filhos u e w, a altura de u é maxÍaZfura(u), altura(w)} + 1. Sendo
T uma árvore AVL, mantemos a seguinte propriedade: se u, m c 7' são irmãos (têm o
mesmo pai), então laZtura(u) -- altura(u,)l 5; l

Isso garante-nos (lue a aZfura(raiz(T)) é O(Ioga). Operações como inserção, re-
moção ou busca de um elemento são executadas com complexidade de tempo O(logo)
no pior caso. O balanceamento da árvore, isto é, a propriedade das árvores AVLs, é
mantido através de operações de rebalanceamento também com complexidade de tempo
O(log n). Não iremos nos prolongar aqui. 'lYataremos agora das árvores balanceadas
pelo peso, muito interessantes quando o custo de rebalanceamento é grande.

A.2 Arvores de
.P

Busca Balanceadas pelo Peso

Nessa seção vamos tratar das árvores balanceadas pelo peso. Para exemplificar, trata-
mos mais especificamente das árvores -B-Blal definidas por Mehlhorn IM841.

Seja a um número real fixo, } < cr $ 1 -- =sf. Os limites de a tornar-se-ão claros na
sequência desta seção. Vale notar que sempre que utilizarmos a estaremos pensando
nni /v n n qn q r'nTI rli r'f\pq

u'yvuv.

yuv a &ev

1. Seja T uma ámore binária com sub-ardores esquerda, Tt e direita T,. Então

«(') - H - : - lrl

é chamado ba/anceamenfo T. .Agua lrl denota o nlímero de /olhas da árvore T

2. d á«e T é a-b.Z-ce«d« «, p«. tod« «Z,-á«o« T' d. 7', a 5; P(r') 5; 1 -- a

3. .B.Blal é o conjunto de fadas as árz;ares a-balanceadas.

Na árvore da figura A.2 a sub-árvore com raiz em u (resp
{ (resp. {, ê, â). Essa árvore está em -B-Blal para ct $ {.

u, m, z) tem balanceamento

Arvores a-balanceadas têm profundidade logarítmica e comprimento médio dos ca.
minhos logarítmico.
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Figura A.l: Uma árvore binária T, T c -a.elâl

Teorema A.4 Seja T € -B-Blal uma á ore com n nós. .Então

,:, . o ''- a::q= :' - :
.« log .« - (l - a) log(l - a) ..«de .H(.«, 1 - .«)

h(T) 5; l +
]og(n + l) - l

l.g(i:L)

Para cv H l -- «ã 0.2928, o teorema A.4 implica

p 5; i.IS(i+ l:)i'g(" + 1) - 1
e

h(T) $ 2 1og(n + l) - l

Olhando para o teorema A.2 e para o resultado anterior, temos que o tempo médio
de busca em árvores em -e.ajl -- ]gl é no máximo 15% acima do ótimo e que o tempo
de busca no pior caso é limitado por duas vezes o ótimo.

As operações de inserção, remoção, busca, concatenação e corte são similares às
operações em árvores balanceadas pela altura, como árvores AVL. A vantagem da árvore
apresentada acima vem dos teoremas a seguir.



Apêndice A. A rvores de Busca Balanceadas 95

total de rotações necessárias para processar um número m de inserções e remoções em
uma árvore -B-Blal arie a/mente uazáa é menor ou agua/ a cm.

Teorema A.6 Sda a C (]l, ] -- :ÇI e se/a / : ]R --} R uma /unção não decrescente. Su-
p«A" g« . «.f. d' «"',' «f«ção no «ó « de «m. á«e .B.Blal é /(th(«)), -de tA(«)
é o número de folhcLS na, shb-árvore com raiz em 'u. E'ntão o custo total düs operações
de rebatünceü'rne'r\to necessárias para 'ümü sequência de m inserções e remoções em ullla
árvore .B.Bfc1l inicialmente uaz a é;

O(m >1: /((l - a)':':)(1 - '-):), '"'Z' '- log(l - a)

O teorema A.6 tem algumas conseqüencias interessantes. Se /(sç) = z' com a < l
então o custo total de rebalanceamento para m operações é O(m) e se /(z) = z(log z)'
para algum a ? 0 então o custo total de rebalanceamento será O(m(logra)'+:). Assim,
mesmo se a função /(z) é grande, o custo de rebalanceamento amortizado por operação
de inserção ou remoção é pequeno.

O reduzido custo de rebalanceamento torna as árvores balanceadas pelo peso uma
interessante ferramenta para problemas em todas as áreas, quando necessitamos de
rebalanceamentos caros e a análise de complexidade amortizada é suficiente no contex-
to. Especi6camente em geometria computacional, podemos ver aplicações de árvores
balanceadas pelo peso nos problemas de busca por regiões e na localização de pontos.
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I'ractional Cascading

O problema de localizar uma chave em diversas listas ordenadas aparece frequentemente
em geometria computacional. Diversos pesquisadores, como por exemplo Willard IW851,
observaram que a estratégia de ]oca]izar a chave separadamente em cada lista por busca
binária estava longe de ser (5tima e que técnicas mais eficientes normalmente podem ser
aplicadas. Chazelle e Guibas ICG86al desenvolveram uma técnica geral para estruturar
os dados chamada /ractãona/ cascadíng.

Seja U um conjunto ordenado e G = (K -E) um grifo não-orientado. Suponha que
para cada vértice u C y existe um conjunto C'(u) Ç U, chamado catálogo de u, e que
para cada aresta e € -E é dado um intervalo R(e) = IZ(e),r(e)l, onde l/(e),r(e)l é o
intervalo fechado em U com extremos /(e) e r(e). Usamos .N = E..V IC'(u)l como
o tamanho total de todos os catálogos. O objetivo é organizar os catálogos em uma
estrutura de dados tal que as seguintes operações soam feitas eficientemente:

l C'onsuZla; a entrada de uma consulta é um elemento X; C U e uma sub-árvore
G' = (}'',-B') de G tal que k c -R(e) para todo e c -E'. Usamos n = IV'l. A
saída da consulta é, para cada vértice u C r', um elemento z € O(u) tal que o
"predecessor de z em C'(u)"< k $ aç, isto é, a consulta localiza k em cada lista
0'(t,), t, C V''
Chazelle e Guibas ICG86al mostraram que a técnica de /racteonaZ cascadeng
permite consultas em tempo O(n+log JV), assumindo que G tenha grau localmente
limitado, isto é, existe uma constante d tal que Vu € V e Vk C U existem no
máximo d arestas e = (u, .«) com k C R(e).
Na versão dinâmica do problema, também temos as seguintes operações:

2. Remoção: dada uma chave k e sua posição em C'(u), remover k de C(u)

3. /nserção; dado k C U e um elemento z C C'(u) ta] que o "predecessor de z em
C(u)"< k 5; z, inserir k em C'(u).
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Apresentamos aqui uma descrição resumida de ICG86al e IMN901. A versão
dinâmica, bem como as provas dos teoremas, além de exemplos de aplicação podem
ser encontradas em IMN901.

Vamos inicialmente descrever a estrutura básica de /ractàonaZ cascadáng introduzida
por Chazelle e Guibas ICG86al.

Em cada nó u do grato G guardaiemos um conjunto .4(u) ;2 C'(u) como uma lista
duplamente ligada. .4(u) é chamado de catálogo aumentado (augmented catalogue)
de u. Os elementos de C'(u) são chamados de próprios, aqueles em .Á(u) -- C'(u) de
não-pr(5prios. Cada g C .A(u) é implementado por um registro contendo:

e keg/; a chave, o valor que estamos armazenando e pelo qual faremos buscas;

. ned; apontador para o sucessor em -A(u);

' preta; apontador para o predecessor em ..4(ti);

e taryet; um nó de (7 incidente em u;

. poánter; apontador para um elemento em .4(z.target);

e court; inteiro;

e {n.S; boolean;

e Êind; (próprio, não-próprio)

Os elementos não-próprios são usados para guiar a busca entre catálogos incidentes
Á(u) e .4(w), (u,to) C -E. Para isso os campos target e podnter de cada elemento
não-próprio têm o seguinte significado (esses campos não são definidos para elementos
próprios): seja z C .Á(u) -- C'(«). Se z.ta,get = «« C y e«tão e = (u,«,) c -E e
z.Aeg/ € -R(e). Se z.poínter = 3/ então g/ é um elemento não-próprio em .4(z.target),
z.ke3/ = y.keZ/ e Z/.poánter :: z. Assim z.poánter.poánter = z para todo elemento
nao-proprio z.

Seja z C .4(u) -- a(u) e g/ = z.po ater C .4(u,) -- C'(a.,). O par (z, g/) é chamado ponte
(Z,,{dge) e«tre .4(«) e ..4(««). Se (n, Z/) é «ma pon'' "'re .A(«) e .4(««) e«tão:

= ointer.
y oibter,
=.target = 'u,
y.target - 'u,
z.key -- U.key,
=.tina -- ly.kind nao-propno
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Para cada aresta e = (u, to) sempre existem pelo menos duas pontes (açz, Z/z) e (z,, 3/,)
com zi.keZ/ = Z/i.keZ/ = Z(e) e z,.Ã;e3/ = g/,-.ke3/ = r(e). As pontes conectando dois
catálogos .4(u) e .4(w) dividem o intervalo IZ(e), r(e)l em blocos. Cada par de pontes
vizinhas (sç', 3/'), (aç,y) de6nem um bloco .B(z, y) Ç .4(t,) U .4(w) (ver figura B). Para
identificar um bloco usamos a ponte a direita (aç,g/) dentre as duas. Note que a ponte
(sçz, 3/i) não identiâca nenhum bloco.

A
V

W
A(w) y'=x'.bridge y=x.bridge

O tamanho dos blocos é crucial para a eficiência da estrutura de dados. Quanto
maiores os blocos, menos pontes (elementos não-próprios) são necessárias e o espaço
gasto será menor. Todavia, para garantir um algoritmo de busca eficiente, os blocos
não devem exceder um certo tamanho. Por essa razão, vamos fixar que todos os blocos
devem satisfazer a seguinte propriedade:

Propriedade B.l Ezásfem constantes a e b com a 5; Z, ta/ gaze para todo Z)loco .B(n, g/)

/. l.B(z, 3/)l 5; Z,,

2. l.B(z,Z/)l ? « o« -B(z,Z/) é o á«{« bZ«. enf« .A(y.t«get) . ..'l(z.t«get) ne««
condição.

Os dois [emas a seguir mostram que a propriedade B.] garante espaço linear e um
algoritmo de busca eficiente.

Lema B.2 Seja N E... lc(«)l, s >l:..\,, l.Á(u)l, e a 2 3d. .Então S $ 3N+12j.D

lv) x'

 
X

 
(x',y')--bridge B(x,y) (x,y)--bridge



Apêndice B. Fractional Cascading 99

Lema B.3 Z)ada uma cÀaue k C U, urn e/ementa z C ,4(u) com z.pred < k 5; z, e
"m« «e;t« e = («,««) co«. k C -R(e), « p«{çâo k m ..'l(««) pod. .e, enconf«d" '".
tempo co'restante, isto é, y C A(wb com U.Wed < k $ 'y pode ser e'n,co'r\irado em tempo
0(1)

função SEARCH (k, z, w)
/* .Entrada: z C .4(u) com z.pred.keg/ < k $ z.ke3/, (u, w) € .8 e À € -R(u, m)

Saída: U c A\luà com U.pred.keU < k $ U.keU +/

n'+- z
enquanto a'.target # w faça sç' +-- z'.nezt
y +--" ac' .p(enter
enquanto g/.pred.key ? k faça Z/ {-- y.pred
devolvam/

O algoritmo acima localiza a chave A no catálogo aumentado .A(w), isto é,

SEARCn(k,.,«,): y C ..4(w), com y.W'ed.ke3/ < k $ Z/.key

Mas o que desejamos é encontrar a posição de k no catálogo original (.;(w), isto é,
temos que achar um elemento Z/' C C:(w) com Z/' = mínlz C a(w) l z 2 Z/}. Isso pode ser
obtido dando para cada elemento não-próprio um apontador para o primeiro elemento
propno sucessor.

No caso dinâmico, temos que executar inserções e remoções de elementos próprios
e não-próprios. A estrutura de dados apresentada por Mehlhorn e Nãher as cinco
operaçoes

e FIND: dado um apontador para um item z, devolve um apontador para o item y
tal que todos os itens entre z e 3/ são não-próprios.

e ADD: dado um apontador para um item z, adiciona um elemento não-próprio
imediatamente antes de n na lista.

e ERASE: dado um apontador para um elemento não-próprio z, remove z da lista

e UNIAM: dado um apontador para um elemento próprio z, torna z não-próprio

e SPLIT: dado um apontador para um elemento não-próprio z, torna z próprio

De acordo com Mehlhorn, os nomes das últimas duas operações são sugeridos pe.
lo fato que os elementos não-próprios particionam as listas em famílias de intervalos
Assim, a operação UNIAM une dois intervalos e SPLIT divide um intervalo em dois.
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Lema B.4 FIND, UNION, SPLIT, ADD e ERASE podem ser processados com como/e-
zádade de tempo O(loglogn) por operação gastando espaço O(n), n número lota/ de
elementos. .Esse / m te é am07'fígado para as operações ADD e ERASE.

Vamos apresentar os algoritmos de Mehlhorn para inserir e remover elementos dos
catálogos sem alterar o tempo de busca e o espaço necessário. Inserções e remoçàes
podem fazer com que alguns blocos -B(z, 3/) violem a propriedade B.l, isto é, l-B(z, Z/) l >
b ou l-B(z,Z/)l < a. Guardamos esses blocos em um conjunto S. Para verificar se um
bloco .B(z, 3/) deve entrar para S usamos z.court e Z/.court. A soma n.court + Z/.court
indicará sempre o tamanho do bloco .B(z,g/) se -B(z,Z/) não está em S. Após cada
operação os blocos em S são tratados por um procedimento de rebalanceamento.

Propriedade B.5 Sda (z, g/) uma ponte com -B(z, 3/) # S. -Então l.B(aç, Z/)
g/.court e « $ 1-B(z, y)l 5; ó ép«p,{.d.de -B.JJ.

z.counf+

Os valores de z.court e g/.court não são importantes quando .B(aç, y) pertence à S.
Todos os blocos (lue l-B(aç,Z/)l < a ou l-B(z,Z/)l > ó estão em S. Além destes, podem
existir blocos .B(z, Z/) em S tal que a $ 1.B(z, g/) l 5; Z). Esses blocos são aqueles alterados
por inserções ou remoções de elementos.

procedimento INSERT(z, yo)
/+ Entrada: yo C AQu) com 'yo.pred.key < z.keU É Uü.keU

S«ü«; z é ín«Md. im'dÍ't«.ente -t« de yo .m .'i(«) "/

ADD(z, 3/o)
se z.X;índ = próprio então SPLIT(aç, Z/o)
insira aç na dista dup]amente ligada .4(u) antes de g/o

g/ Ç- Z/o
,4 +--.. Ü
faça b vezes

u ç-- 'y.target
se 3/.kãnd = não-próprio e m é .A e z.keZ/ C R(u, w)
então .A <--- .4 U {«,}

g/.court {-- g/.court + l
z +- y.poinXer
se g/.ãn-.S = false e g/.court + z.court > b
então S +-- S U {B(g/, .)}

g/.dn.S F true
z.in.S +.-. true

y ç 'y.'r\ezt
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O procedimento INSERT gasta tempo O(]og ]og ]V) amortizado nas chamadas a ADD
e SPLIT e O(b) no laço principal Tanto o procedimento INSERT quanto o procedimento
DELETE preservam o invaritante B.5. O procedimento DELETE, que remove um elemento
z de .4(u), tem complexidade de tempo (b + loglog.M), também amortizado.

procedimento DELETE(z)
/* .Ent«d.; :« C .4(U)

Saz'dar z é remos;ido de .4(u) '7

se z.kind = próprio então UN10N(z)
FRASE(.)
remova z da lista duplamente ligada ..'l(u)
IJ +- =.n,est
.4 +-- 0

u 1- '.largai
se g/.kÍnd = não-próprio e w # .4 e z.key C .R(u, m)
então .4 {--- .Á U {m}

g/.counf <"'- Z/.court -- l
z +- 'y.poi,éter
se y.án-.S = false e g/.c-nt + ,.court < « e -.(.B(Z/, ,) único entre « e .«)
então S +-- S U {.B(g/, ,)}

g/.{n.S +-- true
z.in.S +.- true

y +"- y.n,e=t

Para garantir as complexidades de tempo e espaço propostas, devemos restaurar a
propriedade B.l após a execução de cada INSERT ou DELETE. Sabemos que todos os
blocos que violam a propriedade estão no conjunto S (mas nem todos os elementos de
S violam a propriedade). O rebalanceamento tem que analisar cada bloco, calculando
seu tamanho. De acordo com esse tamanho, existe três possibilidades:

e O tamanho do bloco é maior que ó. Devemos então dividir esse bloco em pequenos
blocos, de tamanho menor possível respeitando a propriedade.

e O tamanho do bloco é menor que a. Nesse caso, temos que unir o esse bloco com
o bloco a sua esquerda ou direita (o que for mais conveniente) através da remoção
de pontes.

e O tamanho do bloco está entre a e b. Nesse caso não precisamos fazer nada
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O tempo de execução do rebalanceamento é proporcional ao tempo de execução de
alguns INSERTs e DELETEs, necessários para inserir os remover algumas pontes. Soman-
do a complexidade de tempo de INSERT ou DELETE e do rebalanceamento, podemos
atualizar a estrutura em tempo O(loglog N) amortizado.

Apresentamos uma maneira de melhorar a complexidade de buscas por elementos em
um cojunto de catálogos. Essa técnica, chamada /ractÍonaZ cascadãng, foi incialmente
apresentada por Chazelle e Guibas. A complexidade de tempo obtida é O(n + log.V).
Mehlhorn dinamizou a estrutura, permitindo inserções e remoções de elementos nos
catálogos. A complexidade de tempo da estrutura dinâmica de /racfeonaZ cascadíng é
O(n [og [og N) para consultas e O(]og ]og ]V) amortizado por operação para inserções e
remoçoes.

A técnica de ./'ractíonaZ cascading tem diversas aplicações em geometria compu-
tacional. Nessa dissertação, essa técnica pode ser aplicada no problema de busca por
regiões, apresentado no capítulo 3 e no problema da localização de pontos no plano,
capítulo 4.
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