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  ضرب استراسن



 (Divide and Conquer)تقسیم و غلبه 
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می تقسیم كوچكتر نمونه تعدادي به بازگشتی صورت به را مساله یك از اي نمونه  
  حل از و (باشند تعیین قابل سادگی به كوچكتر هاي نمونه حل راه كه زمانی تا) كند

 .رسد می بزرگ نمونه حل به كوچكتر هاي نمونه

تقسیم (divide): شود می تقسیم مسئله زیر تعدادي به مسئله. 

غلبه (conquer): شوند می حل بازگشتی صورت به ها زیرمسئله. 

تركیب (combine): مسئله جواب یافتن براي ها زیرمسئله حل تركیب ،لزوم صورت در 

 كلی

پایین به باال رهیافت یك غلبه و تقسیم روش (top-down) روتین توسط كه است  
 .رود می كار به بازگشتی هاي
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 هب روش استراسناه  مارتیسرضب 
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استاندارد روش به ها ماتریس ضرب: 

ها ضرب تعداد:   

ها جمع تعداد T(n) = n3 − n2          :  

 

توسط استراسن، روش به ماتریس دو ضرب الگوریتم Strassen سال در  
 .شد ارائه 1969

باشد می سوم درجه از بهتر آن پیچیدگی. 

3
)( nnT 
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 ها ماتریسضرب 
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كنیم فرض اگر كه كرد معین استراسن: 

 
 
 
 

 

ضرب حاصل آنگاه C آید می بدست زیر صورت به 

  2*2در روش استراسن براي ضرب دو ماتریس 
   18عمل ضرب و  7به 

.عمل جمع و تفریق نیاز است  
 

عمل جمع  4عمل ضرب و  8در روش عادي به 
 و تفریق نیاز است
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 اه هب روش استراسن رضب مارتیس
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الگوریتم مراحل 
2 از توانی ها ماتریس ابعاد :تقسیم 

 هاي ماتریس از یك هر .باشد باید
A و B با زیرماتریس چهار به را  

 .كنیم می تقسیم n/2 ابعاد
هاي بخش از كدام هر ضرب :حل 

  بازگشتی فراخوانی با نیاز مورد
 .شود می انجام

را آمده بدست هاي پاسخ :تركیب 
 تركیب استراسن روابط با مطابق
 .نمایید
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 ضرب استراسنروش 
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هنگامی كه ماتریس ها به اندازه كافی كوچك باشند آنها را به روش استاندارد در هم ضرب می كنیم. 

M2  تا  M7   نیز به همین شیوه محاسبه می شوند و مقادیرc11  ،c12  ،c21  وc22 به دست می آیند  .
 .با تركیب آنها ماتریس نهایی حاصل می شود
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 Strassenالگوریتم ضرب 
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 استراسنالگوریتم ضرب پیچیدگی زمانی 
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ورودي اندازه: n، ها ماتریس ستون و سطر تعداد 
ساده ضرب یک :اصلی عمل 

 
 
 
 

 

روش تقسیم و غلبه    : فصل دوم -درس طراحی الگوریتم ها   



 استراسنالگوریتم ضرب پیچیدگی زمانی 
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ورودي اندازه: n، ها ماتریس ستون و سطر تعداد 
 
تفریق و جمع :اصلی عمل 
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جمع و تفریق عناصر دو 
 n/2 * n/2ماتریس 



 مقایسه پیچیدگی زمانی ضرب استراسن و استاندارد
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 Strassenروش ضرب 
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نباشد 2 از توانی ها ماتریس اندازه اگر 

كنیم می اضافه آنها به صفر ستون و سطر كافی تعداد به. 

 

كند ارائه دو درجه الگوریتمی ها ماتریس ضرب براي است نتوانسته كسی هنوز. 

است ممكن غیر الگوریتمی چنین ایجاد كه كند اثبات است نتوانسته هم كسی. 
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 عملیات محاسباتی روی اعداد صحیح بزرگ 
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 عملیات محاسباتی روی اعداد صحیح زبرگ 



 محاسباتی روی اعداد صحیح بزرگعملیات 
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 محاسباتی روی اعداد صحیح بزرگعملیات 
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1. large_integer prod (large_integer u, large_integer v) 

2. { 

3.   large_integer x, y, w, z; 

4.   int n, m; 

 

5.    n = maximum (number of digits in u, number of digits in v) 

6.    if (u = = 0 || v = = 0) 

7.       return 0; 

8.    else if (n <= threshold) 

9.       return u × v obtained in the usual way; 

10.    else{ 

11.       m = [n/2]; 

12.            x = u divide 10m; y = u rem 10m; 

13.          w = v divide 10m; z = v rem 10m; 

14.            return prod (x,w) ×102m + (prod(x,z)+prod(w,y)) × 10m + prod(y,z);  } 

15. } 
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 محاسباتی روی اعداد صحیح بزرگبهبود الگوریتم عملیات 
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 پیچیدگی الگوریتم هاي تقسیم و حل
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 تعیین مقادیر آستانه
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ي آستانه مقدار از منظور n نمونه اندازه بازگشتی، الگوریتم یك براي  
 به است بهتر آن، از كوچكتر هاي نمونه تمام ازاي به كه است اي

 .شود استفاده دیگر الگوریتم یك از بازگشتی، فراخوانی جاي
ندارد وجود همواره بهینه آستانه مقدار. 
میزبان كامپیوتر به حدودي تا الگوریتم یك براي آستانه مقدار تعیین 

 .دارد بستگی آن

متفاوت كامپیوتر هر در مسئله، تركیب و تقسیم به مربوط پردازشهاي زمان  

 .است

قرار بررسی مورد را الگوریتم حالت بدترین آستانه، مقدار تعیین در 
 .(نماییم بهینه را حالت بدترین رفتار داریم سعی واقع در) دهیم می
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 (1مثال)تعیین مقادیر آستانه 
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ادغامی، سازي مرتب براي كنید فرض t داشته آستانه مقدار عنوان به را 
 سازي مرتب از ،t از كوچكتر هاي نمونه براي صورت این در .باشیم

 به زیرآرایه ادغام و تقسیم زمان كنید فرض .كنیم می استفاده تعویضی
 :لذا و باشد ثانیه میكرو n، 32n طول

 
 

 

یكسان الگوریتم دو هر اجراي زمان آن در كه است مقداري آستانه، مقدار 
 .باشد
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 (1مثال)تعیین مقادیر آستانه 
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 (1مثال)تعیین مقادیر آستانه 
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 (2مثال)تعیین مقادیر آستانه 
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غیر و بازگشتی الگوریتم دو از كامپیوتر در كاري انجام براي كنید فرض 
 .شود می استفاده زیر اجراي هاي زمان با تركیبی صورت به بازگشتی

 .آورید بدست را t آستانه مقدار
 
 

 

   :حل     
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 (2مثال)تعیین مقادیر آستانه 
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گرفته نتیجه چنین آن حل از   

 توان نمی اي آستانه سطح كه شود می
 .گرفت نظر در
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 :امكان صورت در
اندازه به نمونه كه هنگامی n آنها اندازه كه شود تقسیم نمونه چند یا دو به  

 (نمایی مرتبه) .است n با برابر تقریبا نیز
 
 

اندازه با نمونه كه هنگامی n به تقریبا n اندازه با نمونه  n/c كه شود تقسیم  
c است ثابت مقدار یك. (مرتبه nlgn) 

)2()()1(2)(
n

nTnTnT 
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