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(Greedy) حريصانه روش
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�Scrooge انديشيد نمي گذشته يا آينده به هرگز.

.كند مي عمل scrooge شيوه به حريصانه الگويتم�

 بقط حاضر حال در كه را عنصري آن بار هر گرفته را ها داده عناصر ترتيب به�

 قبالً كه هايي انتخاب به توجه بدون رسد مي نظر به بهترين معين مالكي

.دارد برمي داد، خواهد انجام آينده در يا داده انجام
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حريصانه روش
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 سينوي برنامه مانند(.رود مي كار به سازي بهينه مسائل حل براي غالباً�
)پويا

.آورد بدست را بهينه پاسخ تواند نمي اي مسئله هر براي�

خير يا است بهينه همواره پاسخ كه كرد اثبات بايد�

.ذيردپ نمي صورت كوچكتر هاي نمونه به تقسيم حريصانه روش در�

 ملع رسد مي نظر به بهترين لحظه هر در كه انتخاب سري يك انجام با�
.كند مي

Local -  محلي بهينه( لحظه هر در بهينه انتخاب� Optimum(

.تاس برگشت غيرقابل ورودي هاي داده از يكي رد يا انتخاب درباره تصميم�
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)پول كردن خرد مسئله( مثال
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.باشد مي ها سكه تعداد حداقل با پول باقيمانده برگرداندن هدف�

حريصانه روش با حل�

.نداريم مجموعه در اي سكه هيچ آغاز در�

)انتخاب روال( .شود مي انتخاب بيشتر ارزش با سكه�

 شود مي يشترب باشد بايد كه چيزي از آنها كل جمع پول، بقيه به سكه اين افزودن با كنيم بررسي بايد�

)سنجي امكان بررسي(.خير يا

.شود مي اضافه مجموعه به سكه اين نشود، بيشتر الزم ميزان از پول بقيه سكه، اين افزودن با اگر�

)حل راه بررسي( نه يا است شده پرداخت پول تمام آيا كه شود مي بررسي�

.شود مي تكرار فرآيند سكه، انتخاب مرحله از مجدداً بود مانده مقداري هنوز اگر�

 و گردد پرداخت كامل طور به پول بقيه موجود هاي سكه با كه شود مي انجام زماني تا تكرار اين�
.باشد نداشته وجود ها سكه اين با پول پرداخت امكان اينكه يا
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)پول كردن خرد مسئله( مثال
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:كند نمي كار الگوريتم اين كه زماني�

  سنتي 7 و 6 ، 1 هاي سكه با سنت 18 پرداخت�

  سنتي 1 سكه چهار و سنتي 7 سكه دو :حريصانه�

سنتي 6 سكه تا سه :بهينه�

سنتي 1 و 5 ،10 ،12 هاي سكه با سنت 16 پرداخت�

سنتي 1 سكه چهار و سنتي 12 سكه يك :حريصانه�

سنتي 1 سكه يك و سنتي 5 سكه يك سنتي، 10 سكه يك :بهينه�

.دهد نمي را بهينه جواب همواره الگوريتم اين�
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حريصانه روش

6

:است زير مراحل شامل حريصانه الگوريتم تكرار دور هر�

 ابانتخ اين .شود مي گرفته درنظر عنصر بهترين عناصر، بين از :انتخاب روال�

 خابانت لحظه هر در را جواب بهترين محلي طور به كه حريصانه معيار يك براساس

.گيرد مي شكل كند مي

 به يدنرس امكان مولفه آن انتخاب با آيا كه شود مي بررسي :سنجي امكان بررسي�

خير يا دارد وجود جواب
كنيم مي اضافه جواب مجموعه به را مولفه آن پاسخ، بودن مثبت درصورت�
.گذاريم مي كنار هميشه براي را مولفه آن پاسخ، بودن منفي صورت در�

 جواب اگر كنيم مي بررسي جواب، مجموعه به عنصر هر افزودن با :جواب بررسي�

.تاس تمام كار و شد خواهد فرض بهينه آمده بدست جواب است شده حاصل مسئله
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كسري پشتي كوله
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 يش هر از كسري انتخاب امكان مسئله دراين�

 i شي از  ix≤0≥1 كسر اگر .دارد وجود

.آيد مي بدست ixip ارزش شود انتخاب

:هدف�
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كسري پشتي كوله
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:حريصانه هاي حل راه�

آنها انتخاب و ارزش بيشترين ترتيب به اشيا كردن مرتب1.

آنها انتخاب و وزن كمترين ترتيب به اشيا كردن مرتب2.

 و )iw/ip( وزن واحد ارزش مقدار بيشترين ترتيب به اشيا كردن مرتب3.

آنها انتخاب
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مثال
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.باشد مي 20 پشتي كوله ظرفيت�

:دهد مي نشان را شده بيان مختلف حل راه سه نتيجه زير جدول�

 جواب شيئ، وزن واحد هر ارزش بيشترين براساس انتخاب – آخر روش�
.دهد مي را بهينه

101518وزن

152425ارزش

∑pi xi∑wi xi(x1, x2, x3)

28.220(1, 2/15, 0)1

3120(0, 2/3, 1)2

31.520(0, 1, 1/2)3
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(scheduling) بندي زمان مسئله
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:داريم بندي زمان مسئله نوع دو�

 يده سرويس و كشيدن انتظار براي سيستم در كل زمان سازي كمينه1.

)سيستم در بودن زمان(

  متفاوت كار هر زمان�

آرايشگاه :مثال�

scheduling)معين مهلت با بندي زمان2. with deadline)
شروع براي معين مهلت و متفاوت سود ولي يكسان كارها زمان مدت�

آرايشگاه :مثال�
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سيستم در كل زمان سازي كمينه -1
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:مثال�

فوق بندي زمان براي سيستم در بودن كل زمان�

3 2 1 شماره كار

4 10 5 سرويس دهيمدت زمان 

5 + (5 + 10) + (5+ 10 + 4) = 39
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brute-force روش
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ممكن هاي بندي زمان تمام ليست�

.باشد مي بهينه [3,1,2] بندي زمان�

  رجهد از كه باشد مي كارها جايگشت حاالت تعداد با برابر الگوريتم مرتبه�
.است فاكتوريل
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حريصانه روش
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:كارها انتخاب مالك�

.باشد داشته كمتري دهي سرويس زمان كه شود انتخاب كاري ابتدا�

 زمان جهنتي در و بمانند منتظر كمتر بعدي كارهاي شود مي باعث انتخاب اين�

.يابد مي كاهش سيستم در آنها بودن كل

3 2 1 شماره كار

4 10 5 زمان سرويس دهي [3 , 1 , 2]
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الگوريتم
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 هب آنها دهي سرويس زمان اساس بر را كارها بهينه، بندي زمان يافتن براي�
.كنيم مي مرتب صعودي ترتيب

.كنيم مي انتخاب كمتر، سرويس زمان ترتيب به را كارها�

O(n  :الگوريتم پيچيدگي� lgn)

.دده مي را بهينه جواب همواره روش اين كه نمود اثبات خلف برهان با ميتوان�

 زمان ،كند مي كمينه را سيستم در بودن زمان كل كه بندي زمان تنها :قضيه�
.ندشو مي مرتب سرويس زمان افزايش برحسب كارها آن در كه است اي بندي
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مسئله تعميم
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)دهنده سرويس m( باشيم داشته دهنده سرويس يك از بيشتر سيستم در وقتي�

.شوند مي مرتب سرويسشان زمان افزايش اساس بر كارها�

... و 2 كار دوم، دهنده سرويس ،1 كار اول، دهنده سرويس�

....و دهد مي انجام را m+1 كار و شده انجام همه از زودتر اول دهنده سرويس كار �

s1 S2 . Si. . Sm

1 2 ...i ... m

m+1 m+2 ...m+i ... m+m

2m+1 2m+2 ...2m+i ... 2m+m
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معين مهلت با بندي زمان -2
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 غير در شود شروع مشخصي زمان تا بايد كاري هر اجراي حالت، اين در�
.بود نخواهد اجرا قابل ديگر كار آن صورت اين

 .است برابر كارها انجام زمان مدت�

 كاري هر هك فرض اين با بيشينه، كل سود با بندي زمان تعيين :مسئله�
 مهلت در كار آن كه است حصول قابل وقتي فقط و است سودي داراي

.شود شروع مقررش

)است واحد 1 كار هر براي سرويس زمان( :مثال�

سود مهلت كار

30 2 1

35 1 2

25 2 3

40 1 4
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ممكن هاي بندي زمان همه
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,1] بندي زمان� .است ممكن غير [2

سود كل زمان بندي

30 + 25 = 55 [1, 3]

35 + 30 = 65 [2, 1]

35 + 25 = 60 [2, 3]

25 + 30 = 55 [3, 1]

40 + 30 = 70 [4, 1]

40 + 25 = 65 [4, 3]
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اصطالحات
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 كارها همه آن در كه كارها از اي دنباله :)feasible( پذير امكان دنباله�
.شوند آغاز خود مقرر مهلت در و ترتيب به بتوانند

,1[ ولي پذير امكان ] 4 ,1[ دنباله :مثال � .باشد نمي پذير امكان ] 4

 يك حداقل آن براي كه كارها از اي مجموعه :پذير امكان مجموعه�
  .باشد داشته وجود پذير امكان دنباله

,1} مجموعه :مثال� ,2} ولي پذير امكان {4 .باشد نمي پذير امكان {4

سود حداكثر با پذير امكان دنباله يك :بهينه دنباله�

] دنباله :مثال� 4, 1 .است بهينه دنباله [
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پذيري امكان بررسي
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 پذير امكان S مجموعه صورت اين در .باشد كارها از اي مجموعه S كنيد فرض�
 اساس بر S كارهاي شدن مرتب از حاصل دنباله اگر فقط و اگر بود خواهد
  .باشد پذير امكان ،نزولي غير هاي مهلت

.باشد مي پذير امكان } 7 ,4 ,2 ,1 { مجموعه آيا مثال�

.شود بندي زمان تواند نمي مهلتش در 4 كار زيرا خير،�
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حريصانه الگوريتم
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sort the jobs in non-increasing order by profit;

S = ᶲ;

while (the instance is not solved){
select next job; //selection procedure
if (S is feasible with this job added)  //feasible check

add this job to S;
if (there are no more jobs)              //solution check

the instance is solved;
}
Sort the elements within S, in non-decreasing order by deadline;

.بايد نشان داد كه الگوريتم همواره جواب بهينه را مي دهد�
)تابمراجعه به ك. (با استفاده از استقرا بر روي تعداد كارها انجام مي شود: اثبات�
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مثال
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زمان واحد 1 كار هر زمان مدت :فرض�

�S = Ф

�S = {1}
�S = {1,2} ) [2, )پذير امكان [1

�{1, 2, .شود مي رد {3

�S = {1,2, 4} ) [2, 4, )پذير امكان [1

�{1, 2, 4, .شود مي رد {5

�S={1, 2, 4, 6} ) [2, 4, 1, )پذير امكان [6

�{1, 2, 4, .شود مي رد {7

S = {1,2,4,6}         [2, 1, 4, 6] , [2, 4, 1, 6]

12 4
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 هكول مسئله الگوريتم كه بنويسيد Java يا #C يا  ++C زبان به اي برنامه1.
.كند توليد مناسب خروجي و نموده سازي پياده را كسري پشتي

 مسئله الگوريتم كه بنويسيد Java يا #C يا  ++C زبان به اي برنامه2.
 خروجي و كرده سازي پياده را سيستم در بودن زمان حداقل با زمانبندي

.نمايد توليد مناسب
 مسئله الگوريتم كه بنويسيد Java يا #C يا  ++C زبان به اي برنامه3.

.مايدن توليد مناسب خروجي و كرده سازي پياده را معين مهلت با زمانبندي

 به ب،مناس نحو به بايد مسئله پارامترهاي فوق، هاي برنامه در است ذكر به الزم�
.شوند خوانده كليد صفحه از ورودي عنوان

.دارد مثبت امتياز ولي اختياريست )GUI( گرافيكي كاربر واسط طراحي�


