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(Greedy)حریصانهروش
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Scroogeاندیشیدنمیگذشتهیاآیندهبههرگز.

شیوهبهحریصانهالگویتمscroogeکندمیعمل.

بقطحاضرحالدرکهراعنصریآنبارهرگرفتهراهادادهعناصرترتیببه

قبالًکههاییانتخاببهتوجهبدونرسدمینظربهبهترینمعینمالکی

.داردبرمیداد،خواهدانجامآیندهدریادادهانجام

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



حریصانهروش
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ًسینویبرنامهمانند).رودمیکاربهسازیبهینهمسائلحلبرایغالبا
(پویا

آوردبدسترابهینهپاسختواندنمیایمسئلههربرای.

خیریااستبهینههموارهپاسخکهکرداثباتباید

ذیردپنمیصورتکوچکترهاینمونهبهتقسیمحریصانهروشدر.
ملعرسدمینظربهبهترینلحظههردرکهانتخابسرییکانجامبا

.کندمی

محلیبهینه)لحظههردربهینهانتخاب-Local Optimum)

تاسبرگشتغیرقابلورودیهایدادهازیکیردیاانتخابدربارهتصمیم.
بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



(پولکردنخردمسئله)مثال
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باشدمیهاسکهتعدادحداقلباپولباقیماندهبرگرداندنهدف.

حریصانهروشباحل

نداریممجموعهدرایسکههیچآغازدر.

(انتخابروال).شودمیانتخاببیشترارزشباسکه

شودمییشتربباشدبایدکهچیزیازآنهاکلجمعپول،بقیهبهسکهاینافزودنباکنیمبررسیباید

(سنجیامکانبررسی).خیریا

شودمیاضافهمجموعهبهسکهایننشود،بیشترالزممیزانازپولبقیهسکه،اینافزودنبااگر.

(حلراهبررسی)نهیااستشدهپرداختپولتمامآیاکهشودمیبررسی

شودمیتکرارفرآیندسکه،انتخابمرحلهازمجدداًبودماندهمقداریهنوزاگر.

وگرددپرداختکاملطوربهپولبقیهموجودهایسکهباکهشودمیانجامزمانیتاتکراراین
.باشدنداشتهوجودهاسکهاینباپولپرداختامکاناینکهیا

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



(پولکردنخردمسئله)مثال
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کندنمیکارالگوریتماینکهزمانی:

سنتی7و1،6هایسکهباسنت18پرداخت
سنتی1سکهچهاروسنتی7سکهدو:حریصانه
سنتی6سکهتاسه:بهینه

سنتی1و12،10،5هایسکهباسنت16پرداخت
سنتی1سکهچهاروسنتی12سکهیک:حریصانه
سنتی1سکهیکوسنتی5سکهیکسنتی،10سکهیک:بهینه

دهدنمیرابهینهجوابهموارهالگوریتماین.

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



حریصانهروش
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استزیرمراحلشاملحریصانهالگوریتمتکراردورهر:

ابانتخاین.شودمیگرفتهدرنظرعنصربهترینعناصر،بیناز:انتخابروال

خابانتلحظههردرراجواببهترینمحلیطوربهکهحریصانهمعیاریکبراساس

.گیردمیشکلکندمی

بهیدنرسامکانمولفهآنانتخابباآیاکهشودمیبررسی:سنجیامکانبررسی

خیریاداردوجودجواب
کنیممیاضافهجوابمجموعهبهرامولفهآنپاسخ،بودنمثبتدرصورت
گذاریممیکنارهمیشهبرایرامولفهآنپاسخ،بودنمنفیصورتدر.

جواباگرکنیممیبررسیجواب،مجموعهبهعنصرهرافزودنبا:جواببررسی

.تاستمامکاروشدخواهدفرضبهینهآمدهبدستجواب،استشدهحاصلمسئله

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



کسریپشتیکوله
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یشهرازکسریانتخابامکانمسئلهدراین

iشیازxi≤1≥0کسراگر.داردوجود

piارزششودانتخاب xiآیدمیبدست.

هدف:

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



کسریپشتیکوله
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اشیاءانتخابحریصانههایحلراه:

آنهاانتخابوارزشبیشترینترتیببهاشیاکردنمرتب1.

آنهاانتخابووزنکمترینترتیببهاشیاکردنمرتب2.

pi)وزنواحدارزشمقداربیشترینترتیببهاشیاکردنمرتب3. /wi)و

آنهاانتخاب

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 
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مثال
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باشدمی25پشتیکولهظرفیت.

دهدمینشانراشدهبیانمختلفحلراهسهنتیجهزیرجدول:

جوابشیئ،وزنواحدهرارزشبیشترینبراساسانتخاب–آخرروش
.دهدمیرابهینه

∑pi xi∑wi xi(x1, x2, x3, x4)

36.220(1, 7/15, 0, 0)1

29.820(0, 3/15, 1, 1)2

3920(0, 1, 0, 1)3

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 

10121518وزن

15102425ارزش



(scheduling)بندیزمانمسئله
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داریمبندیزمانمسئلهنوعدو:

دهیسرویسوانتظاربرایسیستمدربودنکلزمانسازیکمینه1.
متفاوتکارهرزمان
آرایشگاه:مثال

scheduling)معینمهلتبابندیزمان2. with deadline)

شروعبرایمعینمهلتومتفاوتسودولییکسانکارهازمانمدت
آرایشگاه:مثال

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



تمسیسدربودنکلزمانسازیکمینه-۱
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مثال:

فوقبندیزمانبرایسیستمدربودنکلزمان

3 2 1 شماره کار
4 10 5 مدت زمان سرویس دهی

5 + (5 + 10) + (5+ 10 + 4) = 39

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



brute-forceروش
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ممکنهایبندیزمانتماملیست

باشدمیبهینه[3,1,2]بندیزمان.
رجهدازکهباشدمیکارهاجایگشتحاالتتعدادبابرابرالگوریتممرتبه

.استفاکتوریل

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



حریصانهروش
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کارهاانتخابمالک:

باشدداشتهکمتریدهیسرویسزمانکهشودانتخابکاریابتدا.

زمانجهنتیدروبمانندمنتظرکمتربعدیکارهایشودمیباعثانتخاباین

.یابدمیکاهشسیستمدرآنهابودنکل

3 2 1 شماره کار
4 10 5 زمان سرویس دهی [3 , 1 , 2]

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



الگوریتم
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هبآنهادهیسرویسزماناساسبرراکارهابهینه،بندیزمانیافتنبرای
.کنیممیمرتبصعودیترتیب

کنیممیانتخابکمتر،سرویسزمانترتیببهراکارها.

الگوریتمپیچیدگی:O(n lgn)

ددهمیرابهینهجوابهموارهروشاینکهنموداثباتخلفبرهانبامیتوان.
زمان،کندمیکمینهراسیستمدربودنزمانکلکهبندیزمانتنها:قضیه

.ندشومیمرتبسرویسزمانافزایشبرحسبکارهاآندرکهاستایبندی

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



معینمهلتبابندیزمان-۲
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غیردرشودشروعمشخصیزمانتابایدکاریهراجرایحالت،ایندر
.بودنخواهداجراقابلدیگرکارآنصورتاین

استبرابرکارهاانجامزمانمدت.
کاریهرهکفرضاینبابیشینه،کلسودبابندیزمانتعیین:مسئله

مهلتدرکارآنکهاستحصولقابلوقتیفقطواستسودیدارای
.شودشروعمقررش

(استواحد1کارهربرایسرویسزمان):مثال

سود مهلت کار

30 2 1

35 1 2

25 2 3

40 1 4

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



ممکنهایبندیزمانهمه
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1]بندیزمان, .استممکنغیر[2

سود کل زمان بندی

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]

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 
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30 2 1

35 1 2

25 2 3

40 1 4



اصطالحات
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پذیرامکاندنباله(feasible):کارهاهمهآندرکهکارهاازایدنباله
.شوندآغازخودمقررمهلتدروترتیببهبتوانند

1]ولیپذیرامکان[1,4]دنباله:مثال, .باشدنمیپذیرامکان[4

یکحداقلآنبرایکهکارهاازایمجموعه:پذیرامکانمجموعه
.باشدداشتهوجودپذیرامکاندنباله

1}مجموعه:مثال, ,2}ولیپذیرامکان{4 .باشدنمیپذیرامکان{4

سودحداکثرباپذیرامکاندنبالهیک:بهینهدنباله

دنباله:مثال[ 4, 1 .استبهینهدنباله[

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



پذیریامکانبررسی
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کنیدفرضSمجموعهصورتایندر.باشدکارهاازایمجموعهSپذیرامکان
اساسبرSکارهایشدنمرتبازحاصلدنبالهاگرفقطواگربودخواهد
.باشدپذیرامکان،نزولیغیرهایمهلت

باشدمیپذیرامکان{1,2,4,7}مجموعهآیامثال.

،شودبندیزمانتواندنمیمهلتشدر4کارزیراخیر.

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



حریصانهالگوریتم
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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;

باید نشان داد که الگوریتم همواره جواب بهینه را می دهد.
(تابمراجعه به ک. )با استفاده از استقرا بر روی تعداد کارها انجام می شود: اثبات

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 



مثال

21

زمانواحد1کارهرزمانمدت:فرض

S = Ф

S = {1}

S = {1,2}([2, (پذیرامکان[1
{1, 2, .شودمیرد{3
S = {1,2, 4}([2, 4, (پذیرامکان[1
{1, 2, 4, .شودمیرد{5
S={1, 2, 4, 6}([2, 4, 1, (پذیرامکان[6
{1, 2, 4, .شودمیرد{7

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

12 4

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 
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(1395/0۲/۲0تحویلموعد)تکلیف

بیدکی-روش حریصانه        : فصل چهارم-طراحی الگوریتم 
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هکولمسئلهالگوریتمکهبنویسیدJavaیا#Cیا++Cزبانبهایبرنامه1.
.کندتولیدمناسبخروجیونمودهسازیپیادهراکسریپشتی

مسئلهالگوریتمکهبنویسیدJavaیا#Cیا++Cزبانبهایبرنامه2.
خروجیوکردهسازیپیادهراسیستمدربودنزمانحداقلبازمانبندی

.نمایدتولیدمناسب
مسئلهالگوریتمکهبنویسیدJavaیا#Cیا++Cزبانبهایبرنامه3.

.مایدنتولیدمناسبخروجیوکردهسازیپیادهرامعینمهلتبازمانبندی

بهب،مناسنحوبهبایدمسئلهپارامترهایفوق،هایبرنامهدراستذکربهالزم
.شوندخواندهکلیدصفحهازورودیعنوان

گرافیکیکاربرواسططراحی(GUI)داردمثبتامتیازولیاختیاریست.


