
Задача

Напишете подпрограма, която подрежда зададени като нейни аргументи точки A, B, C и D
така, че ABCD да бъде положително ориентиран четириъгълник – предполага се, че такъв
съществува. Направете това с възможно най-малък брой размени на точки и по възможност
кратко. Точките са зададени чрез координатите им, цели числа.

Решение

Колкото само до подреждане на точките, никой с поне семестър в университет не би
трябвало да е затруднен – нужните за това аналитични знания са от началния етап на
обучението. Известно допълнително усилие налага изискването броят на размените да е
възможно най-малък. Това подразбира и изобщо да не се правят размени, ако не се налага.

Ще покажем, че каквито и да са дадените точки, за да получим нужното подреждане
е достатъчна най-много една размяна. Анализът показва в кои случаи размяна изобщо не
е нужна, а за останалите – кои именно две точки да разменим.

От условието на задачата следва, че никои три от четирите точки не лежат на една
права и значи съществуват 4ABC, 4BCD, 4CDA и 4DAB. Да означим ориентацията на
всеки триъгълник с + или −. Според различните разполагания на точките една спрямо
друга могат да се получат четиринайсет различни наредени четворки от знаци (две от
общо шестнайсетте четворки, които можем да образуваме, а именно + − +− и − + −+,
не отговарят на никое разполагане на точки).

Редиците с повече от два знака + отговарят на четворки ABCD, които са върхове на
положително ориентиран четириъгълник – в тези случаи размени на точки не са нужни.
Редиците с по-малко от два знака + отговарят на отрицателно ориентиран четириъгълник;
за да стане положително ориентиран е достатъчно да разменим точките в коя да е от двой-
ките AC и BD. Ако редицата има точно два знака +, четириъгълникът ABCD е непрост.
Такива редици са четири и във всеки от случаите за получаване на изпъкнал четириъгъл-
ник също е достатъчно да разменим две точки. Разглеждането на случаите показва, че в
зависимост от ориентацията на 4ABC една от разменяните точки трябва да е D или B, а
според ориентацията на 4BCD другата точка е A или C.

Следното е реализация на описаното решение на езика C. Предполага се, че точките са
стойности от тип P2 с полета x и y – координатите. Основната процедура е makeq(). Проце-
дурата swap() за размяна на две точки и функцията pos() за установяване на положителна
(резултат 1) или отрицателна (резултат 0) ориентация на тройка точки са помощни.

void swap(P2 * p, P2 * q)
{ P2 t = *p; *p = *q; *q = t; }

int pos(P2 * p, P2 * q, P2 * r)
{ return (q->x-p->x)*(r->y-p->y) > (r->x-p->x)*(q->y-p->y); }

void makeq(P2 * a, P2 * b, P2 * c, P2 * d)
{ int s1 = pos(a,b,c), s2 = pos(b,c,d);

int p = s1 + s2 + pos(c,d,a) + pos(d,a,b);
if (p < 2) swap(a,c); else if (p == 2) swap(s1?d:b,s2?a:c); }

Да обърнем внимание, че ако дадените A, B, C и D са такива, че една от тях се намира
в триъгълника с върхове другите три, от точките може да се образуват три различни
четириъгълника, все неизпъкнали. Такива случаи са осем от четиринайсетте – тези с по
три знака + и един − или с по три − и един +. Във всеки от тях описаното решение
намира един от възможните четириъгълници.

В задачата може да бъде поставено допълнително изискване някоя от дадените точки
да запази мястото си в подредбата, например A да остане първа. В този случай за достигане
на нужното подреждане може да са необходими до две размени на точки.
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