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Първата задача от тази година в конкурса на Musala Soft  и PC Magazine се оказа трудна за 
техническа  реализация  заради  многото  “писачески”  детайли,  с  които  участникът  трябваше  да  се 
справи. Има десетки дребни проблемчета и частни случаи, които лесно могат да се окажат решаващи 
за крайния резултат на състезателя.

Ще  скицирам  накратко  общата  схема  на  моето  решение,  след  което  ще  опиша  подробно 
техничарските детайли, които са ми се сторили интересни и/или трудни.

Главната  задача  тук  е  да  намерим  бързо  пресечните  точки  на  отсечките  в  3D.  Има  бърз 
алгоритъм,  базиран  на  метяща  права,  който  решава  тази  задача  в  равнината  и  е  със  сложност
Θ(N logN  + K logK), където N е броят на отсечките, а K е броят на пресечните точки (К е до милион по 
условие.  Общата  задача,  при  N  =  106 и  неизвестно  K,  е  доста  по-тежка).  Алгоритъмът  е  описан 
подробно тук: http://www.cs.wustl.edu/~pless/506/l4.html. Интересно е да се отбележи, че донякъде 
подобна задача, изискваща отново този Sweepline алгоритъм, е давана вече в конкурса – задача 6 от 
издание 2003/2004 (можете да разгледате анализа към нея). Разбира се, този алгоритъм работи в 2D и 
изисква отсечките да се пресичат “точно”, докато в нашата задача пресичането е дефинирано “с 
епсилон” и е в 3D. Моето решение прави три двумерни Sweepline-а – по един за всяка проекция. С 
всеки Sweepline намираме един списък от пресичащи се отсечки в конкретната проекция – това са 
кандидати  за  “истинско” 3D пресичане.  По  условие,  във  всяка  проекция  имаме не  повече  от  106 

кандидата, т.е. след 3-те Sweepline-а ще имаме не повече от 3 милиона кандидати (двойки отсечки), 
които да проверим за истинско пресичане.

Сега, да се задълбаем в детайлите :)
Как правим “истинско” пресичане?
По  условие,  3D  пресичане  имаме,  ако  минималното  разстоянието  между  отсечките  в 

пространството не надминава 10-4, а в същото време, проекциите им във всяка от трите проекционни 
равнини се пресичат явно. В моето решение, намирането на минималното разстояние е реализирано 
във  функцията  closest_dist().  Идеята  се  основава  на  описаният  тук  алгоритъм: 
http://www.softsurfer.com/Archive/algorithm_0106/algorithm_0106.htm.  Ще  го  скицирам  набързо:  за 
начало,  ще  решим  по-простата  задача  да  намерим  минималното  разстояние  между  две  прави  в 
пространството.  Нека  имаме  две  прави,  P  и  Q,  които  не  са  успоредни.  Нека  имаме  тяхна 
параметризация, P(t) = P0 +  vt, Q(s) = Q0 +  us, където  v и  u са колинеарни на правите вектори, а 
параметрите t и s са произволни реални числа. Дефинираме отсечката w(s, t) като P(t) – Q(s), т.е. това 
е  векторът  на  свързващата  отсечка  между  две  точки  от  двете  прави.  Търсим  такива  s и  t,  че 
дължината на  w да е минимална. Решението е доста лесно, като забележим, че за този минимален 
вектор wmin е изпълнено, че той е едновременно перпендикулярен на двете прави, и това му свойство 
е уникално, никоя друга отсечка между двете прави няма това свойство. Геометрично, това значи, че 
скаларните произведения  w · v и  w · u са 0, което води до определена система от уравнения (2 
уравнения, 2 неизвестни). След решаване на системата намираме еднозначно числата  t и  s, които 
отговарят на този минимален вектор.

Така  сме  намерили  минималното 
разстояние  между  правите  в 
пространството  и  параметрите  t и  s,  при 
които  то  се  постига.  Но  тъй  като  сме 
ограничени до отсечки, имаме ограничения 
за  t и  s.  Ако параметризацията ни е най-
интуитивната  (P0 е  единия  край  на 
отсечката,  v е  вектора до другия край, и 
аналогично за Q), то имаме 0 <=  t,  s <= 1. 
Ако  се  каже,  че  минималното  разстояние 
се постига извън тези граници, то  трябва 
да  търсим  друго  решение.  Интуитивно  е 

ясно, че единия край на най-късата свързваща отсечка ще съвпада с някой от краищата на P и Q. 

Различните случаи на минимално разстояние:
1) Пресичане; 2) Перпендикуляр; 3) Краища

http://www.cs.wustl.edu/~pless/506/l4.html
http://www.softsurfer.com/Archive/algorithm_0106/algorithm_0106.htm


Следователно трябва да направим просто 4 проверки – от всеки край  пускаме височина към другата 
отсечка (случай 2). Ако това е невъзможно (или неоптимално), тогава отговорът е просто най-малкото 
от разстоянията между краищата на различните отсечки (случай 3). Тук ще допълня с една проста, но 
ефективна оптимизация: тъй като първоначално намираме най-късото разстояние между правите в 3D, 
ако  то  надвишава  10-4,  няма  смисъл  да  продължаваме  нататък:  най-късото  разстояние  между 
отсечките ще е в най-добрия случай същото, или евентуално по-голямо.

След  като  сме  намерили  точното  минимално  разстояние  между  двете  отсечки  и  то  не 
надминава 10-4, трябва да проверим дали 2D проекциите на точките се пресичат. Това може да се 
направи по много начини, например чрез насочени лица или отново чрез параметрично представяне 
на отсечките.

Така, изяснихме “истинското” пресичане на 3D отсечки. Да се върнем на 2D sweep алгоритъма. 
В линка по-горе се споменава, че броят “nasty cases” става неконтролируемо голям, ако не опростим 
задачата, като приемем, че:

1) Няма вертикални отсечки;
2) Няма съвпадащи отсечки или части от тях (т.е. всеки две отсечки имат най-много една обща 

точка);
3) Няма три отсечки, които да се пресичат в една точка.

2 и 3 имаме по условие, а 1 си осигуряваме, като ротираме равнината на подходящ ъгъл (моята 
програма намира посоката на всички отсечки (т.е. аркустангенса на всяка отсечка в двете посоки), 
сортира ги и намира най-голямата “дупка” между ъглите. Ъгълът на завъртане е по средата на тази 
най-голяма “дупка”).

За  да  реализираме  Line  sweep-а,  ни  трябват  две  структури  (предназначението  им  го  има 
описано в статията). Едната от тях е опашката от предстоящите събития надясно от метящата права. 
Те  трябва  да  се  обработват  подред  на  “метенето”.  Подходяща  за  целта  е  STL  структурата 
std::priority_queue. Елементите вътре трябва да са сортирани по X (приемаме, че “метем” отляво 
надясно), а тези с равен X трябва да са сортирани по типа на събитието – за да не изпускаме случаи, 
първо трябва да разглеждаме начала на отсечки, после пресичания и накрая краища. Изискването да 
не  разглеждаме  дадено  пресичане  между  две  отсечки  два  пъти  (и  респективно  да  вкараме  две 
еднакви  събития в  опашката)  решаваме, като  пазим хеш-таблица със  всички “проверени” двойки 
отсечки.

Другата структура, която е необходима за метенето, е двоично балансирано дърво, което пази 
всички текущо пресичани от метящата права отсечки, наредени по Y-координатата на пресичането. 
Очевидно тези Y координати се менят при местене на правата, така че реално в дървото пазим не 
самите Y координати, а уравнения на прави, с които можем да сметнем Y-ците за конкретно X. Това 
означава и, че дървото е правилно наредено само малка област от X-ове. След като минем някое 
пресичане,  то  трябва  да  се  преподрежда.  Тази  особеност  и  първоначалните  ми  проблеми  при 
ползването  на  std::set за  това  дърво  почти  ме  накараха  да  си  напиша  собствено  червено-черно 
дърво :). В крайна сметка, намерих решение само с STL-ски структури. Първоначалната ми идея беше, 
да пазя  std::set от елементи Equation (уравнения на прави), като всяко уравнение освен това пази 
поредния номер на отсечката си. Външно от set-а се пази текущото X на метящата права. Оператора за 
сравнение на два елемента в set-а е пресмятане на Y-ците и сравнение по тях, а ако са равни – 
сравнение на номерата на отсечките. Това работи, докато не достигнем до пресичане: там имаме две 
отсечки/уравнения  с  еднакъв  Y  и  различни  индекси.  Тук  е  сърцето  на  алгоритъма:  трябва  да 
разменим тези елементи в дървото. Има два проблема: първият е, че key-овете в std::set са, логично, 
константни, и за да можем да направим размяна, трябва да ползваме гнусни хакове като const_cast<>. 
Но по-голямата беда е, че hack-ът не работи. След като разменим двата елемента, дървото вече не е 
в правилно подредено (поне докато не увеличим X-а на метящата права) – има два елемента с равен Y 
и различни индекси, като по-”малкият” елемент е с по-голям индекс. Нарушено е фундаментално 
свойство  на  дървото,  и  оттам  нататък  то  престава  да  работи  (например,  set.find() не  намира 
съществуващ елемент!). Не можем да решим проблема, като “временно” увеличим X-а на метящата 
права с “епсилон”, тъй като може да имаме много пресичания на един и същи X (с различни Y-ци) и 



трябва да можем да намираме всички тях в осакатеното ни дърво.
Този сериозен проблем реших, като ползвах  std::multiset и смених сортирането така, че да 

бъде само по Y. Всеки set.find() заменяме с multiset.equal_range() и итерираме полученото множество 
от уравнения с еднакъв Y за да намерим нужното ни. Тук вече размяната е добре дефинирана, тъй 
като разменяме равни (от гледна точка на структурата) елементи, които така или иначе са произволно 
наредени.  Проблем на  така  получения  алгоритъм би  бил,  ако  можеше  да  имаме  много  отсечки, 
пресичащи се в една точка (тъй като вече търсенето в дървото не е логаритмично). За щастие, в тази 
задача този проблем отсъства.

Последният технически детайл, които искам да добавя: може би се чудите защо е необходимо 
да се правят цели 3 sweep-а, като един би бил достатъчен -- в крайна сметка, с метенията намираме 
само кандидати за пресичане, а после ги проверяваме всички, като това включва и проверка за явно 
пресичане във всяка от проекциите. Проблемът е, че при проектирането е възможно отсечката да се 
изроди в точка, което е проблемно за алгоритъма на метящата права (за щастие, няма как две отсечки 
да се окажат изродени и в трите проекции). Това налага правенето на 3 sweep-а, но като оптимизация 
съм сложил проверка: ако в някоя от проекциите няма нито една изродена отсечка, то правим само 
един sweep в тази проекция.

Изготвил: Веселин Георгиев


