
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Oblizeniowej, 28.01.20041. Aby zalizy� �wizenia , ka_zdy uzestnik zaj ,e� musia l napisa�(a) 1 program, .......(b) 2 programy, .......() rozprawk ,e na temat geometrii oblizeniowej. .......2. Mo_zemy sprawdzi�, zy kt�ore�s z n � 10 odink�ow w R2 przeinaj ,a si ,e, w zasie(a) O(n logn) deterministyznie , .......(b) O(logn) r�ownolegle z wykorzystaniem O(n logn) proesor�ow CREW PRAM,.......() O(n) deterministyznie, gdy odinki s ,a przek ,atnymi wielok ,ata wypuk lego re-prezentowanego przez i ,ag O(n) kolejnyh wierzho lk�ow. .......3. Czas lokalizaji punktu w n � 10 obszarah wynosi O(logn) z wykorzystaniemmetody(a) trapezoid�ow, .......(b) separator�ow (z wywa_zaniem kraw ,edzi), .......() tr�ojk ,at�ow. .......4. Je�sli znamy porz ,adek punkt�ow wzgl ,edem osi x-�ow, to mo_zemy stworzy� diagramVoronoi w zasie O(n) stosuj ,a metod ,e(a) przyrostow ,a, .......(b) zamiatania, .......() dziel i rz ,ad�z. .......5. Z pomo ,a przekszta lenia dualnego rozwi ,azywali�smy problem(a) kanapki z szynk ,a, .......(b) programowania liniowego w R2, .......() znajdywania tr�ojk ,ata o minimalnym polu i wierzho lkah w danym zbiorzepunkt�ow. .......



6. Znaj ,a diagram Voronoi dla zbioru n � 10 punkt�ow w R2 mo_zemy(a) deterministyznie znale�z� graf Gabriela w zasie O(n log� n), .......(b) znale�z� �-skeleton r�ownoleglez pomo'a O(n) proesor�ow CREW PRAM wzasie O(log2 n), .......() deterministyznie znale�z� par ,e najbli_zszyh punkt�ow w zasie O(n). .......7. W zasie �(n2) mo_zna znale�z�(a) optymaln ,a triangulaj ,e wielok ,ata wypuk lego o n � 10 wierzho lkah, .......(b) rozi ,azanie one-line problemu, .......() graf widzialno�si dla zbioru n � 10 odink�ow. .......8. Rozmiar struktury danyh wykorzystywanej w rozwi ,azaniu problemu lokalizajipunktu dla n � 10 obszar�ow wynosi O(n) w metodzie(a) separator�ow (z wywa_zaniem kraw ,edzi), .......(b) tr�ojk ,at�ow, .......() trapezoid�ow. .......9. Istnieje diagram Voronoi dla n � 10 punkt�ow(a) w R2, kt�ory ma mniej kraw ,edzi ni_z odpowiadaj ,aa mu triangulaja Delaunay,.......(b) w R2, kt�ory ma 3n kraw ,edzi, .......() w R3, kt�ory ma wi ,eej ni_z n2=4 kraw ,edzi. .......10. W dualizaji liniowej obrazem zbioru styznyh do(a) okr ,egu jest hiperbola, .......(b) paraboli jest parabola, .......() sinusoidy jest osinusoida. .......11. Omawiany na wyk ladzie algorytm randomizayjny(a) programowania liniowego w R2 wykorzystywa l metod ,e Monte Carlo, .......(b) znajdywania �sredniy zbioru punkt�ow ma z lo_zono�s� ozekiwan ,a ni_zszego rz ,eduni_z odpowiedni algorytm deterministyzny, .......() tworz ,ay struktur ,e danyh dla problemu wyszukiwania punkt�ow w siate tra-pezoid�ow ma z lo_zono�s� ozekiwan ,a O(n logn). .......



12. Dla ka_zdego n � 10 mo_zna w zasie O(n)(a) striangulowa� wielok ,at monotonizny o n wierzho lkah, .......(b) striangulowa� wielok ,at o n wierzho lkah metod ,a podzia lu na trapezy, .......() podzieli� wielok ,at o n wierzho lkah na wielok ,aty wypuk le. .......13. Dla n � 10 odink�ow O(n) wynosi rozmiar(a) BSP Tree, .......(b) Interval Tree, .......() Segment Tree. .......14. Koszt znalezienia prostej przeinaj ,aej dla zbioru n � 10 odink�ow wynosi(a) O(n logn) dla odink�ow w R2, .......(b) �(n2 logn) dla odink�ow, kt�ore zawarte s ,a w sumie dw�oh p laszzyzn, .......() 
(n4 logn) dla odink�ow w R3. .......15. Obszar Voronoi zawsze zawiera obiekt wyznazaj ,ay go dla diagram�ow(a) w metrye Leguerre, .......(b) (n� 1)-rz ,edu, .......() w metrye L1. .......16. W zasie O(logn) z pomo ,aO(n) proesor�ow CREW PRAM rozwi ,azali�smy problem(a) otozki wypuk lej dla zbioru n � 10 punkt�ow w R2, .......(b) diagramu Voronoi dla zbioru n � 10 punkt�ow w R2, .......() triangulaji wielok ,ata monotobiznego. .......17. Dla ka_zdego n � 10 istnieje wielok ,at(a) wypuk ly o n wierzho lkah maj ,ay 2n=2 r�o_znyh triangulaji, .......(b) maj ,ay dok ladnie jedn ,a triangulaj ,e, .......() kt�ory mo_zna podzieli� przek ,atnymi na 
(n) wielok ,at�ow wypuk lyh. .......



18. O(n logn) wynosi ozekiwany zas tworzenia(a) drzewa BSP dla n � 10 odink�ow w R2, .......(b) struktury danyh dla problemu randomizayjnego wyszukiwania w siate tra-pezoid�ow, .......() drzewa w deterministyznym rozwi ,azaniu problemu lokalizaji metod ,a trape-zoid�ow. .......19. O(n�(n)) wynosi rozmiar koperty dolnej tworzonej przez zbi�or n � 10 fragment�ow(a) prostyh, .......(b) parabol, .......() hiperbol. .......20. Dla n � 10 punkt�ow w diagramie Voronoi(a) k-tego rz ,edu w R1 lizba obszar�ow wynosi n� k, .......(b) dn=2e-rz ,edu lizba obszar�ow wynosi O(n3), .......() (n� 1)-rz ,edu jest o najmniej tyle obszar�ow o w diagramie 1-rz ,edu. .......21. W zasie O(n) mo_zemy znale�z� rozwi ,azanie problemu(a) otozki wypuk lej dla uporz ,adkowanego wzgl ,edem x-�ow zbioru n � 10 punkt�ow,.......(b) wywa_zania, .......() triangulaji wielok ,ata. .......


