
 

 

 

دلًْی ّ ًوْدار ّرًّْی را برای هدوْعَ ای  ایداد هثلث بٌدی اهکاى ی در زباى خاّا بٌْیسید کَبرًاهَ ا 

ًقطَ تْلید شْد. 04پرّژٍ باید حداقل برای از ًقاط در پالى فراُن هی کٌد .   

هی باشد. )اختیاری( الزم برای تْلید پرّژٍ ساختار دادٍ تیي ّ ساختار دادٍ شوع ساختار دادٍ ُای  

 

 مراحل تولید پروژه :

 ایداد هثلث خِاًی 

پیدا کردى هثلثی کَ حاّی ًقطَ خدید است       :درج ًقطَ خدید با هْش  

تقسین ایي هثلث بَ سَ هثلث خدید                                      

بِیٌَ سازی هثلث ُای خدید با تْخَ بَ شرایظ دلًْی                                      

 هحاسبَ هرکس ُر هثلث برای یافتي راش ُای ًوْدار ّرًّْی 

هثلث بٌدی دلًْی ترسین  

ًوْدار ّرًّْی ترسین  

 

  توابع اصلی مورد نیاز برای تولید پروژه :

برای شکل گیری هثلث خِاًی      Frame  

  Walk  ی کَ حاّی ًقطَ خدید استبرای یافتي هثلث 

کَ اهکاى ّارد کردى یک ًقطَ خدید در شبکَ را فراُن هی کٌد ّ هثلث ُای خدید را دستَ بٌدی    Insert  

هی کٌد   

برای تعییي ایٌکَ هثلث ُای خدید هثلث دلًْی ُست یا ًَ    Optim 

استفادٍ هیکٌین اگر هثلث ُای خدید هثلث دلًْی ًیست از ایي تابع   Swap 

برای تعییي ایٌکَ یک ًقطَ در سوت چپ یا راست یک خظ است  Determinant 

برای تعییي ایٌکَ یک ًقطَ در دایرٍ ُست یا خیر  In circle 

برای هحاسبَ هرکس یک هثلث ) راش ُای ّرًّْی (  Circumcircle  

هثلث بٌدی دلًْیتابع برای ترسین   

ّرًّْیًوْدار تابع برای ترسین   

 با داشتي هثلث بٌدی هدوْعَ ای از ًقاط دّ تابع زیر را ًیس برای تْسعَ برًاهَ تعییي کٌید :

 ًسدیکتریي ُوسایگی بَ یک ًقطَ از فضا ) ًسدیکتریي ًقطَ را دّرش دایرٍ بکشد (

 ُوَ ُوسایگاى ًسدیک یک ًقطَ هثلث بٌدی

   

دست آهدٍ را در صفحَ هشاُدٍ کٌد. ایي برًاهَ باید بَ کاربر اخازٍ دُد توام ًتایح بَ  

کٌید:برای ًْشتي کاهٌت ُا در ُدایت ُر تابع بَ هدل ًوًَْ زیر ًگاٍ  ُا:تحْیل کد با کاهٌت   
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