
Imi ,e i Nazwisko ..........................................................Egzamin z Geometrii Oblizeniowej, 1.02.20051. Zalizenie �wize�n w tym semestrze polega lo na(a) napisaniu programu, .......(b) wyg loszeniu kr�otkiego referatu, .......() napisaniu kolokwium. .......2. Mo_zemy sprawdzi�, zy dany punkt nale_zy do wn ,etrza(a) dowolnego wielok ,ata deterministyznie w zasie liniowym wzgl ,edem lizby jegokraw ,edzi, .......(b) wielok ,ata wypuk lego deterministyznie w zasie logarytmiznym wzgl ,edemlizby jego wierzho lk�ow, .......() wielok ,ata wypuk lego r�ownolegle w zasie sta lym z wykorzystaniem proesor�owCREW PRAM, kt�oryh lizba jest proporjonalna do lizby wierzho lk�ow wie-lok ,ata. .......3. Je�sli rozmiar otozki wypuk lej zbioru n punkt�ow jest sta ly, to pesymistyzny zasjej znalezienia jest �(n logn) (niezale_znie od uk ladu punkt�ow) w przypadku wyko-rzystania metody(a) QUICKHULL, .......(b) Grahama, .......() przyrostowej. .......4. NP -trudny jest problem(a) galerii w R2, .......(b) komiwoja_zera dla n punkt�ow w R2 z metryk ,a euklidesow ,a, .......() drzewa Steinera dla n punkt�ow w R2 z metryk ,a euklidesow ,a. .......5. Grafy  lukowe wykorzystywali�smy do rozwi ,azania problemu(a) strzela minimalizuj ,aego lizb ,e strza l�ow, .......(b) rozg laszania dwustopniowego (nadajnik-przeka�znik-odbiora), .......() grafu widzialno�si. .......



6. Optymalna triangulaja wielok ,ata wypuk lego o n � 10 wierzho lkah(a) mo_ze zosta� znaleziona w zasie O(n3), .......(b) pokrywa si ,e triangulaj ,a Delaunay dla tego wielok ,ata, .......() jest jednoznaznie wyznazona. .......7. Je�sli w zbiorze n punkt�ow log2 n spo�sr�od nih znajduje si ,e w badanym obszarze(prostok ,aie ogranizonym lub nie), to w zasie O(log2 n) mo_zemy je zlokalizowa�w strukturze(a) Kd-tree, .......(b) Range Tree, .......() Priority Searh Tree. .......8. Rozmiar struktury danyh dla zbioru n � 10 (punkt�ow lub odink�ow) wynosi
(n logn) w przypadku(a) Range Tree, .......(b) Interval Tree, .......() Segment Tree. .......9. Dla zbioru n � 10 punkt�ow(a) diagram Voronoi dn=3e-tego rz ,edu w R2 ma O(n3) obszar�ow, .......(b) diagram Voronoi n� k-tego rz ,edu w R1 ma k + 1 obszar�ow, .......() diagram Voronoi n� 1-szego rz ,edu w R2 ma n obszar�ow. .......10. Dla zbioru n � 10(a) okr ,eg�ow diagram Voronoi w metrye Leguerre ma n obszar�ow, .......(b) odink�ow diagram Voronoi mo_ze mie� brzeg sk ladaj ,ay si ,e tylko z fragment�owparabol, .......() niewsp�o lliniowyh punkt�ow diagram Voronoi w R2 w metrye L1 ma zawszeobszar niewypuk ly. .......11. Rzut(a) r�ownoleg ly elipsy x2=2+y2=3 = 4 z p laszzyzny z = 0 na paraboloid ,e z = x2+y2zawiera si ,e w pewnej p laszzy�znie, .......(b) sko�sny elipsy mo_ze by� odinkiem, .......() sko�sny odinka mo_ze by� a lym ramieniem hiperboli. .......



12. Dla problemu lokalizaji w zbiorze n � 10 obszar�ow rozmiar struktury danyhwynosi O(n), gdy korzystamy z metody(a) separator�ow z wagami, .......(b) trapezoid�ow, .......() tr�ojk ,at�ow. .......13. Istnieje uk lad danyh rozmiaru n � 10, dla kt�orego w zasie 
(n logn) dzia la algo-rytm(a) Chazelle, .......(b) Dijkstry, .......() Hertela-Mehlhorna. .......14. Rzutowanie sko�sne(a) jest okre�slone dla ka_zdego punktu z R3, .......(b) przeprowadza prost ,a na hiperbol ,e lub prost ,a, .......() przekszta la proste r�ownoleg le na roz l ,azne rzuty. .......15. Istnieje zworok ,at C, dla kt�orego obrazy dualne styznyh do C tworz ,a  lamanemaj ,ae w sumie(a) 2 wierzho lki, .......(b) 3 wierzho lki, .......() 4 wierzho lki. .......16. Koperta g�orna zbioru n element�ow ma rozmiar O(n), gdy elementami s ,a(a) okr ,egi o r�ownyh promieniah, .......(b) okr ,egi o r�o_znyh promieniah, .......() p�o lokr ,egi o r�ownyh promieniah. .......17. Korzystamy z przekszta lenia dualnego rozwi ,azuj ,a problem(a) minimalnego okr ,egu opisanego na zbiorze punkt�ow, .......(b) kanapki z szynk ,a, .......() programowania liniowego w R2. .......



18. Dla danego zbioru n punkt�ow zasie O(n logn) mo_zemy znale�z�(a) minimalny tr�ojk ,at o wierzho lkah w tym zbiorze, .......(b) maksymalny pusty okr ,ag ogranizony przez punkty tego zbioru, .......() minimalny pas zawieraj ,ay wszystkie punkty tego zbioru. .......19. Suma Minkowskiego(a) �gur A i B zale_zy od ih po lo_zenia , .......(b) dw�oh k�o l, z kt�oryh jedno zawiera �srodek uk ladu wsp�o lrz ,ednyh jest ko lem,.......() dw�oh �gur niewypuk lyh jest niewypuk la. .......20. Minimalne drzewo rozpinaj ,ae zbioru punkt�ow(a) jest podgrafem triangulaji Delaunay tego zbioru, .......(b) zawiera graf Gabriela tego zbioru, .......() jest o najmniej 1,5 raza wi ,eksze od drzewa Steinera dla tego zbioru. .......21. Czy prawd ,a jest, _ze(a) relaksaja polega na zamianie wi ,ekszej warto�si parametru na mniejsz ,a obli-zon ,a w trakie dzia lania algorytmu, .......(b) z lo_zono�s� PTAS jest wprost proporjonalna do ogranizenia b l ,edu wzgl ,ednegoi rozmiaru danyh, .......() metoda Monte Carlo pozwala w zasie wielomianowyn znale�z� poprawne rozwi ,a-zanie. .......


