
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Oblizeniowej, 25.01.20011. Dowolny wielok ,at monotonizny o n wierzho lkah mo_zna striangulowa� w zasie(a) O(n) z pomo ,a O(1) proesor�ow CREW, .......(b) O(pn) z pomo ,a O(logn) proesor�ow CREW, .......() O(logn) z pomo ,a O(n) proesor�ow CREW. .......2. Prosta rozdzielaj ,aa obszary diagramu Voronoi w metrye Laguerre dla dw�ohokr ,eg�ow(a) dzieli odinek  l ,az ,ay �srodki okr ,eg�ow w stosunku r�ownym stosunkowiih promieni, .......(b) przehodzi przez punkt styzno�si, gdy okr ,egi s ,a styzne, .......() przehodzi przez �srodki okr ,eg�ow, gdy s ,a wsp�o l�srodkowe. .......3. W algorytmie rozwi ,azuj ,aym problem 'kanapki z szynk ,a' wykorzystujemy metod ,e(a) prune and searh, .......(b) dualizaji, .......() zamiatania. .......4. W pesymistyznym przypadku z lo_zono�s� kwadratow ,a wzgl ,edem rozmiaru danyhma(a) algorytm znajdywania najkr�otszej �sie_zki w obszarze z wypuk lymidziurami, .......(b) algorytm przemieszzania wypuk lego obiektu w obszarze z wypuk lymidziurami, .......() algorytm QUICKHULL. .......5. Dla ka_zdego zbioru n > 10 punkt�ow(a) Kd-tree ma rozmiar O(n), .......(b) Range Tree ma rozmiar O(n), .......() Priority Searh Tree ma rozmiar O(n). .......



6. Dla dowolnie du_zego zbioru n > 10 punkt�ow diagram Voronoi(a) k-tego rz ,edu w R1 mo_ze mie� n� k + 1 obszar�ow, .......(b) (n� 1)-szego rz ,edu w R2 mo_ze mie� n=2 obszar�ow , .......() 2-go rz ,edu mo_ze mie� n2=4 obszar�ow. .......7. Suma Minkowskiego dw�oh tr�ojk ,at�ow mo_ze by�(a) tr�ojk ,atem, .......(b) pi ,eiok ,atem, .......() siedmiok ,atem. .......8. Algorytm przyrostowy jest optymalny w problemah(a) znajdywania otozki wypuk lej, .......(b) znajdywania diagramu Voronoi, .......() wzajemnego sortowania punkt�ow na p laszzy�znie. .......9. Je�sli mamy uporz ,adkowany wzgl ,edem x-�ow zbi�or n > 10 punkt�ow, to algorytmznajdywania otozki wypuk lej w R2(a) metod ,a zamiatania dzia la w zasie O(n), .......(b) metod ,a 'dziel i rz ,ad�z' dzia la w zasie O(n), .......() metod ,a Jarvisa dzia la w zasie O(n). .......10. Istniej ,a optymalne algorytmy znajduj ,ae dla zbioru n > 10 punkt�ow w R2(a) otozk ,e wypuk l ,a , .......(b) diagram Voronoi, .......() minimalny okr ,ag opisany. .......11. Dla ka_zdego zbioru n > 30 punkt�ow odrzuamy o najmniej bn=8 z nih w jednymkroku algorytmu(a) znajdywania minimalnego okr ,egu opisanego, .......(b) 'kanapki z szynk ,a' , .......() programowania liniowego w R2. .......



12. W omawianyh diagramah Voronoi brzeg obszaru mi ,edzy wierzho lkami diagramumo_ze by� fragmentem(a) prostej, .......(b) paraboli, .......() hiperboli. .......13. Ilozyn wektorowy v1 � v2 dla wektor�ow v1 = [1; 2; 6℄ i v2 = [1; 1; 3℄(a) jest r�ownoleg ly do osi x-�ow, .......(b) wraz z wektorami v1 i v2 tworzy ostros lup o obj ,eto�si 4=3, .......() jest prostopad ly do wektora [2; 1; 3℄. .......14. Dla ka_zdego n > 10 minimalna lizba 'stra_znik�ow' w galerii w R2 o n wierzho lkah(a) mo_ze by� okre�slona deterministyznie w zasie O(n3), .......(b) jest niewi ,eksza ni_z bn=3, .......() jest niewi ,eksza ni_z lizba k ,at�ow o rozwarto�si wi ,ekszej ni_z �. .......15. Uk lad(a) n > 10 odink�ow ma g�orn ,a kopert ,e rozmiaru O(n), .......(b) fragment�ow n > 10 prostyh nier�ownoleg lyh do osi x-�ow, powsta lyh wwyniku odi ,eia p�o lp laszzyzny y � 0 ma g�orn ,a kopert ,e rozmiaru O(n), .......() fragment�ow n > 10 prostyh nier�ownoleg lyh do osi x-�ow, powsta lyh wwyniku odi ,eia p�o lp laszzyzny y � 0 ma doln ,a kopert ,e rozmiaru O(n). .......16. Metod ,e zamiatania stosowali�smy w nast ,epuj ,ayh algorytmah optymalnyh:(a) znajdywania diagramu Voronoi, .......(b) triangulaji wielok ,at�ow, .......() znajdywania otozki wypuk lej. .......17. Prowadz ,ay zaj ,eia z geometrii oblizeniowej urz ,eduje w pokoju(a) 2180, .......(b) 3190, .......() 4180. .......



18. Dla ka_zdego n > 10 dowolny wielok ,at o n wierzho lkah i r k ,atah o rozwarto�siahwi ,ekszyh od � mo_zna podzieli� na mniej ni_z(a) r + 2 wielok ,at�ow wypuk lyh, .......(b) r + 2 wielok ,at�ow monotoniznyh, .......() n=2 wielok ,at�ow monotoniznyh. .......19. Obraz dualny prostyh styznyh(a) do okr ,egu jest okr ,egiem, .......(b) do paraboli jest parabol ,a, .......() do sinusoidy jest sinusoid ,a. .......20. Metod ,e 'dziel i rz ,ad�z' wykorzystujemy w planarnyh algorytmah:(a) znajdywania otozki wypuk lej, .......(b) stabbingu, .......() znajdywania diagramu Voronoi. .......


