
 روش برنامه نویسی پویا
Dynamic Programming 

 

(قسمت دوم)  

 فصل سوم

 طراحی الگوریتم ها



 (Optimization)مسائل بهینه سازی 

2 

 
مسئله برای ممکن جواب بهترین یافتن 

،و بیشترین ترین،کمترین، طوالنی کوتاهترین ... 
 
که مسائلی مگر کند حل را سازی بهینه مسائل تمام تواند نمی پویا نویسی برنامه  

 .کند صدق آنها در بهینگی اصل

 ای نمونه برای بهینه حل یک اگر کند می صدق مسئله یک در بهینگی اصل 

 .باشد ها زیرنمونه همه برای بهینه حل حاوی همواره مسئله، از
 
که است الزم حل، راه آوردن دست به برای پویا نویسی برنامه از استفاده از قبل  

 .است برقرار بهینگی اصل دهیم نشان

شود می استفاده اثبات برای خلف برهان از معموال. 
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 مثال -اصل بهینگی 
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تمام به رأس هر از ساده مسیر ترین طوالنی یافتن مسئله در بهینگی اصل  

 .باشد نمی برقرار دیگر، رئوس

از (ترین طوالنی) بهینه مسیر v1 به v4 مسیر [v1, v3, v2, v4] می  
 .باشد

زیرمسیر [v1, v3] زیرا نیست بهینه: 
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 رضب زنجیره ای مارتیس اه

Chained Matrix Multiplication 



 رضب زنجیره ای مارتیس اه
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ضرب برای را بهینه ترتیب که است الگوریتمی بسط هدف n ماتریس  
 .کند معین

شود انجام ضرب عمل تعداد کمترین که معنی بدین. 

ماتریس یک ضرب برای m*n ماتریس یک در n*p تعداد به m*n*p  
 .است نیاز ضرب عمل

شرکت ها ماتریس ضرب که است این ها ماتریس ضرب های ویژگی از  
 .باشد می پذیر

M = M1 * M2 * M3 * . . . * Mn 

M = M1 * M2 * M3 

 

M = (M1 * M2 ) * M3 = M1 * (M2 * M3 ) 
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 مثال از ضرب زنجیری ماتریس ها
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A B C D 

20*2 2*30 30*12 12*8 

 روش دوم روش اول
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 :(ادامه) مثال
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 روش چهارم روش سوم

 روش پنجم
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 Brute-force الگوریتم
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انجام های ضرب حداقل کردن پیدا و ممکن های ترتیب تمام گرفتن نظر در  

 .شده
است نمایی حداقل الگوریتم این پیچیدگی. 

 
اگر کلی طور به 

 
ضرب برای ممکن حاالت تعداد آنگاه 

 

n 1 2 3 4 5 10 15 

T(n) 1 1 2 5 14 4862 2674460 

2

21 2          1   and   2


 
n

nnn tttt
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 و رضب رنجیری مارتیس اه روش ربانهم نویسی پویا
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باشد می برقرار بهینگی اصل مسئله این در. 

خصوصیات از برخی: 

در ستونها تعداد Ak-1 در سطرها تعداد با برابر Ak باشد می. 

که کرد فرض توان می d0 سطرهای تعداد A1 و dk ستونهای تعداد Ak می  

 (k ≤ n ≥ 1) .باشد

ماتریس ابعاد Ak  با است برابر dk-1 * dk  

 A1 A2 A3 . . .  Ak . . . An 

d0   * d1 d1   * d2 d2  * d3 . . .  dk-1 * dk . . . dn-1 * dn 
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 روش ربانهم نویسی پویا
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 The number of columns in Ak−1 is the same as the 

number of rows in Ak  
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 ایجاد مارتیس
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داریم نگه را مسئله از ای زیردنباله هر برای الزم ضرب تعداد باید. 

داریم ماتریس یک به نیاز: 

 Aj   =M[i][j]تا   Aiحداقل تعداد ضرب های الزم برای ضرب (      i < jاگر )

                                M[i][j] = 0(   i = jاگر )
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 تعیین رابطه بازگشتی
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(M1 * M2 *. . . * Mk) * (Mk+1 *… * Mn)    

d0 * d1 dk-1 * dk dk * dk+1 
dn-1 * dn 

kddA *0 nk ddB *

 d0   *  dk * dn= تعداد ضرب الزم 

M[1][n] = M[1][k] + M[k+1][n] + d0 dk dn 

 ماتریس 6حاالت مختلف ضرب 

 

1.   A1  (A2  A3  A4  A5  A6) 

2.   (A1 A2)  (A3 A4 A5 A6) 

3.   (A1 A2 A3)  (A4 A5 A6) 

4.   (A1 A2 A3 A4)  (A5 A6) 

5.   (A1 A2 A3 A4 A5)  A6 
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 رابطه بازگشتی
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(M1) * (M2 *. . . * Mk * Mk+1 *… * Mn)    

(M1 * M2) *(. . . * Mk * Mk+1 *… * Mn)    

(M1 * M2 *. . . * Mk * Mk+1 *…) * (Mn)    

. . . 
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 :Mپرکردن ماتریس 
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i 

j 
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0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

قطر از کار و شود می پر قطری صورت به ماتریس  
  به سپس و .گردد می شروع صفر مقادیر با اصلی
  پیش ماتریس باالی و راست گوشه سمت به مرور
   .رود می
عنصر هر M[i][j] چپ سمت عناصر از استفاده با 

 در موجود) آن زیر عناصر و (i سطر در موجود) آن
 .آمد خواهد بدست (j ستون

 



 :مثال
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ابعاد با ها ماتریس ضرب  d0 =10, d1 =20, d2 =50, d3 =1, d4 =100  

0 

0 

0 

0 

1قطر   
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ابعاد با ها ماتریس ضرب  d0 =10, d1 =20, d2 =50, d3 =1, d4 =100  

0 

0 

0 

0 

2قطر   
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 :مثال
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ابعاد با ها ماتریس ضرب  d0 =10, d1 =20, d2 =50, d3 =1, d4 =100  

0 

0 

0 

0 

2قطر   

روش برنامه نویسی پویا    : فصل سوم -طراحی الگوریتم ها   

 :مثال
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ابعاد با ها ماتریس ضرب  d0 =10, d1 =20, d2 =50, d3 =1, d4 =100  

0 

0 

0 

0 

3قطر  
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 :مثال
M[1][n] = M[1][k] + M[k+1][n] + d0 dk dn  



 ها ماتریس زنجیری ضرب الگوریتم
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 محاسبه یک عنصر

j = i + diagonal 

M[i][j]  تعداد حداقل ضربهای الزم برای ضرب ماتریسهایi  تاj است. 
P[i][j]  نشان دهنده نقطه ای است که در آن ماتریسهایi  تاj   ،به ترتیبی بهینه برای ضرب شدن

 .از هم جدا شده اند
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 زهینه الگوریتم رضب زنجیری مارتیس اه

20 

 
کنند می شرکت حداقل آزمون در که مقادیری تعداد :اصلی عمل. 
ورودی اندازه: n، شوند ضرب باید که هایی ماتریس تعداد. 
زمانی پیچیدگی: 

حلقه اجرای دفعات تعداد k محاسبه برای min که این به باتوجه: 

 j = i + diagonal، با است برابر: 

 

بنابراین .دارد وجود حلقه سه: 

 

 

باشد می              مرتبه از الگوریتم کلی طور به. 
 

 

 

)(
3

n

diagonalidiagonaliij  11  11
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 رتتیب بهینه
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ها ماتریس ضرب بهینه ترتیب چاپ 

 Pماتریس 

)()( nnT 
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 ردخت جستجوی دودویی بهینه

Optimal Binary Search Trees 
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1. void optsearchtree  ( int n , const  float  p[]; float & minavg, index   R[][]) 

2.  {  index  i , j , k , diagonal ;     float A [1..n + 1] [0..n];   

3.      for ( i = 1 ; i ≤ n ; i ++) { 

4.              A [i] [i -1] = 0 

5.              A [i] [i]  = p [i]; 

6.               R [i] [i] = i ; 

7.               R [i] [ i – 1 ] = 0; 

8.      } 

9.           A[ n + 1 ] [n] = 0 ; 

10.           R[ n + 1 ] [n] = 0 ; 

11.     for (diagonal = 1;diagonal ≤ n – 1; diagonal++) 

12.               for  ( i = 1; i ≤ n – diagonal ; i ++) {  

13.                  j = i + diagonal ; 

14.                    A[i][j] = minimum(A[i][k-1]+A[k+1][j])+  𝒑𝒎
𝒋
𝒎=𝒊               i < j 

15.                                         𝒊 ≤ 𝒌 ≤ 𝒋 

16.                 R[i][j] = a value of k that gave the minimum; 

17.                } 

18.          minavg = A [1][n]; 

19.       } 

 الگوریتم درخت جستجوی بهینه
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جستجوی دودویی بهینهمثالی از ردخت   



روش برنامه نویسی پویا    : فصل سوم -طراحی الگوریتم ها   44 

جستجوی دودویی بهینهمثالی از ردخت   
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:اداهم مثال  


