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 به نام خدا

 طوالنی ترین زیردنباله صعودی

  عليرضا جالیق
  ١٣٩٠آبان 

،زیردنباله Xزیردنباله صعودی از یک نباله از اعداد صحيح باشد،آنگاه یک د  X=(x1,x2,... ,xn)فرض کنيد دنباله
 Xرا به صورت صعودی از راست به چب از دنباله  ها zi<zi+1 ،1≤i≤k  ،ziاست که  Z=(z1,z2,… ,zk)ای مثل 

 .برداشته ایم

را به  Xاز رشته ورودی .) ص.ز.ط(هدف ما طراحی الگوریتم های است که طوالنی ترین زیردنباله صعودی  
  .دست آورید

  :روش کورکورانه .١

له هایی را به دست آوریم بعد از بين آنها دنبا Xهایروش کورکورانه به این گونه است که تمام زیردنباله 
دنباله ای که بيشترین طول را دارد به عنوان طوالنی  از بين آنها م سپسينکه صعودی هستند را جدا ک

  .انتخاب کنيم) .ص.ز.ط(ترین زیر دنباله صعودی 

 را  Xاین روش بدیهی حتما جواب به ما می دهد اما برای محاسبه جواب ما باید تمام زیردنباله های 
پس هزینه اجرای این روش از مرتبه نمایی است که برای   زیردنباله است 2nدارای  Xدنباله .اسبه کنيممح

nهای بزرگ به دست آوردن جواب مشکل است.  

  :روش حریصانه .٢

 Xاولين عنصر دنباله حرکت می کنيم  Xکه از چپ به راست روی دنباله روش حریصانه به این شکل است 
بود به عنوان  z1که بزرگتر از Xسپس اولين عنصری از .در نظر می گيریم) .ص.ز.ط( Zرا به عنوان عنصر اول 

را  i≤k ,zi≥1   و می رویمپيش  Xدر نظر می گيریم و به همين ترتيب تا پایان دنباله  z2یاZ عنصر دوم
   .انتخاب می کنيم

با مثال زیر نشان می دهيم .را مالقات کنيم Xتمام عناصر  است چون باید یک بار O(n)این روش از مرتبه 
  .را به ما نميدهد.) ص.ز.ط(که این روش هميشه جواب بهينه 

                                                                                                                X=(7,3,2,6,9)                         
                                    Z=(7,9)                                      :جواب به دست آمده از روش حریصانه

    Z=(3,6,9)                                                                                                      :جواب بهينه

   O(n2)روش های مرتبه  .٣
a(  روش ساده این است که عناصریکX  را دنباله  اینرا به صورت صعودی مرتب می کنيم و نامY 

هزینه طوالنی ترین زیر دنباله مشترک را به دست می آوریم که  X,Yمی گذاریم،سپس بين 
است و چون در   O(nm)برابر n,mدنباله مشترک از دو دنباله به طول پيدا کردن طوالنی ترین زیر

  .است  O(n2)است پس این روش از مرتبه  n=mاینجا 

  : مثال              
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X=(7,3,2,6,9)                                                                                  

Y=(2,3,6,7,9)                                                                                 

        نيز Xدنباله برای ص .ز.که این ط   (3,6,9)برابر است با X,Y طوالنی ترین زیردنباله مشترک               

  .است               

b(  1تعریف می کنيم≤i≤n,Xi   زیر دنباله ای ازX  که می تواند عناصرx1  تاxi 1.را در بر بگيرد≤i≤n 
,LIS(Xi)  را طوالنی ترین  زیردنباله ی صعودی ازXi  که آخرین عنصر آنxi  است در نظر می

 .فرض می کنيم L[i]را   LIS(Xi)گيریم و طول 

   پس طول .است LIS(X)آخرین عنصر xik باشد و X برای . ص.ز.ط  Z=LIS(X)=(xi1,xi2, … ,xik)اگر         
  LIS(X)          برابر است با  طولLIS(Xik)   که مقدار آن برابر است باL[ik]  می توان نتيجه گرفت پس  

  .          max{L[i] , 1≤ i ≤n }:برابر است با LIS(X)که طول          

  : را به صورت زیر تعریف کنيم Siاجازه دهيد مجموعه          

Si={j: 1≤ j ≤i    , xj≤xi  }                                                                                                    

  از آن قرار دشته باشد پس تنهاوجود ندارد که قبل  xiباشد یعنی عنصری کوچکتر از  Si=Øاگر              
  .است L[i]=1است که نتيجه می شود  (xi)ختم می شود  xiزیر دنباله صعودی که به              

              X=(4,3,5,8,6)                         S2=Ø             LIS(X2)=(3)           L[2]=1:مثال             
  باشد واضح است xi جود دارد که قبل از و xi   ازباشد یعنی حداقل یک عنصر کوچکتر  Si≠Øاگر             
  .است ٢برابر  LIS(Xi)که حداقل طول             

                  

I. زیر ساختار بهينه  
  :به صورت زیر باشد LIS(Xi)فرض کنيد 

LIS(Xi)=(xi1,xi2, … ,xik-2,xj,xik)          ,       L[i]=k          
xi  عنصر آخر وxj  عنصر یکی مانده به آخرLIS(Xi) است.  

عنصر اول  k-1ادعای ما این است که .است Si  j پس j<i  , xj<xiواضح است که 
LIS(Xi)  باید طوالنی ترین زیردنباله صعودی باشد که آخرین عنصر آنxj است.  

H=(xi1,xi2, … ,xik-2,xj)                                       L=k-1 
و  xiاگر این گونه نباشد ما می توانيم یک دنباله دیگری پيدا کنيم که آخرین عنصر آن 

می . بيشتر است kکه طول آن از    (xi1,xi2, … ,xt,xi):مثل.باشد xtعنصر ماقبل آخر آن 
روش ببر (کنيمتعویض  Hبيشتر است را با   k-1که طول آن از  (xi1,xi2, … ,xt)توانيم دنباله 
به دست آوریم که این تناقض  kبا طول بزرگتر از   LIS(Xi) برای و دنباله ای) و بچسبان

 xiطوالنی ترین زیردنباله ای است که آخرین عنصر آن   LIS(Xi)است زیرا فرض کردیم 
 .است

II. رابطه بازگشتی  
1                                                                Ø
1 max          جاهای دیگر            

 L[i]= 

    است L[i]=1است بنابراین   (xi)ختم می شود  xiباشد تنها زیردنباله ای که به  Si=Øاگر 
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به  xiختم می شود برابر است با  xiدر غيراین صورت طوالنی ترین زیر دنباله ای که به 
 xiقرار دارند و مقدارشان از  xiاضافه طوالنی ترین زیردنباله ای که همه عناصر آن قبل از 

 . کمتر است

III. الگوریتم پویا  
به دست . ص.ز.طاز رابطه بازگشتی باال نتيجه می شود که می توان راه حل پویا برای 

 .آورد
اله صعودی است ما نياز برای به دست آوردن جواب بهينه که در اینجا طوالنی ترین زیردنب

  .داریم تا چند متغير دیگر تعریف کنيم
بزرگترین زیردنباله صعودی که تا حال پيدا شده را نگه اندیس آخرین عنصر در  endمتغير 

آخرین عنصر آن را نگه می دارد اشاره می  endطول دنباله ای که  lenمی دارد و متغير 
را در زیردنباله صعودی نگه می دارد  xiقبلی  اندیس عنصر  prev[i]کند و همچنين آرایه 

  .که به صورت زیر به دست می آید
                              

Prev[i]=
0                                                                                                          Ø
                                                                    max         

             

                                                                 
jیک واحد به بزرگترین  L[i]در رابطه بازگشتی قبل برای به دست آورن    L[j], ضافه ا

ه ما یک عضو دارد پس بود یعنی دنبال  Si=Øاگر .قرار ميدهيم  prev[i]=jال اح ممی کرد
  .در نظر می گيریم  prev[i]=0ود ندارد که ما عنصر قبلی وج

 :شبه کد الگوریتم به صورت زیر به دست آوردیم
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  اگر سایر.بار تکرار می شوند nحلقه که حداکثر  ٢برای اجرای الگوریتم باال ما نياز داریم به                 
  .است  O(n2)در نظر بگيریم زمان اجرای الگوریتم از  O(1) موارد را از                 

     ∑ ∑ 1    ∑ 1                                     

  از اطالعاتی که در الگوریتم باال ذخيره کرده  LIS(Xi)برای به دست آوردن عناصر هر دنباله              
     را به صورت بازگشتی  LIS(X)این کار چاپ عناصر دنباله الگوریتم زیر . ایم استفاده می کنيم.            

    .صدا می زنيم  i=endرا با  ()PRINT_LISنجام می دهد در ابتدا .            

 

            ,  ,
                    

                                                                             _ ,  ,
   

 

  

 

است پس     Xحداکثر به اندازه طول دنباله  PRINT_LIS(end, prev ,X )زمان اجرای الگوریتم .            
    .است  O(n) زمان اجرای آن از.            

  
  

  O(n log n )روش مرتبه  .۴
می دانيم که زیردنباله صعودی برای یک دنباله منحصر به فرد نيست،ممکن است دو زیردنباله هم 

تعریف می از یک دنباله به دست آوریم اما عناصر آن متفاوت باشند،خوب حاال مثل روش قبل  اندازه
 .را در بر بگيرد xiتا  x1که می تواند عناصر  Xزیر دنباله ای از   i≤n,Xi≥1کنيم 

است دنباله ای که آخرین عنصر آن از آخرین عنصر  kکه طول آنها  Xiاز بين تمام زیردنباله های 
  .نشان می هيم Zk , iهمه دنباله های دیگر کوچکتر است را انتخاب می کنيم و با 

                                                                              X=(3,6,9,4,7,5,1,11)            :مثال
  :برابر است با  X7=(3,6,9,4,7,5,1)ز ا ٣دنباله های به طول 

A1=(3,6,9) ,A2=(3,6,7) , A3=(3,4,5)                                                                  
   Z 3,7 =(3,4,5) :                                                                                     بنابراین

Z k,i=(z1
k,i ,z2

k,i , … ,zk
k,i )   زیردنباله های یک زیردنباله صعودی با کوچکترین عنصر آخر در بين دیگر

ــول  ــا طــ ــت،همچنين   kبــ Zkاســ
k,i=SH(k,i)  ــر ــر ميگيریم،اگــ ــته  SH(k,i)را در نظــ ــود نداشــ وجــ

zkو  SH(k,i)=Øباشد
k,i=∞  در نظر ميگيریم.  

  است که این زیردنباله وجود نداردپس ۵که طول آن  X1یعنی زیردنباله ای از  SH(5,1)=Z5,1: مثال
SH(5,1)=Z5,1=Ø و z5

  .است   ∞=5,1
  .تا استn2که تعداد آنها  { SH(k,i): 1≤ k,i ≤ n } تمام زیر مسأله های این روش برابر است با

وجـود داشـته    SH(k,n)که مقدار  kبزرگترین  ص عبارت است از.ز.ط طول  می توان تنيجه گرفت که
  .باشد
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I. زیر ساختار بهينه  
 بهينهزیر ساختار می توانيم یک خاصيت  i≤n , i≥1برای هر  استثابت  i فرض کنيد که
 .تعریف کنيم

  هستند Zk+1,I,Zk,i≠Øوجود داشته باشد به طوری که   Zk+1,i=SH(k+1,i)و Zk,i=SH(k,i)اگر 
Zk+1,i ==(z1

k+1,i ,z2
k+1,i , … ,zk+1

k+1,i ) , Z k,i=(z1
k,i ,z2

k,i , … ,zk
k,i )   

zk+1ادعای ما این است که 
k+1,i >zk

k,i  اگر این گونه نباشد می توانيم یکی از عناصر .است
Zk+1,i  به غير از عنصرk+1 را حذف کنيم و دنباله ای با طول امk  به دست آوریم اگر عنصر

zkعنصر آن از به دست آوریم که آخرین  kاول را حذف کينم دنباله ای با طول 
k,i   کوچکتر

z2) .است
k+1,i , z3

k+1,i … ,zk+1
k+1,i )  که ای تناقض است چون ماzk

k,i   را به گونه ای انتخاب
zkکرده بودیم که آخرین عنصر آن 

k,i  مينيمم است.  

II. رابطه بازگشتی 
Z1,1=SH(1,1)=(x1)  2و≤k≤n  Zk,1=SH(k,1)=Ø   است اگرZ k,i  را داشته باشيم می

  .را محاسبه کنيم Z k+1,iتوانيم  
, 1,      
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III. الگوریتم پویا 
استفاده می کنيم که  Gتایی به نام n+١ص از یک آرایه .ز.برای به دست آوردن طول ط

zkبرابر است با  G[k]ها را در خود نگه می دارد به عبارت دیگر SHاین آرایه آخرین عناصر 
k,n 

  . SH(k,n)در 
است ما در شبه کد زیر از جستوجوی  G[i]=∞ , 1≤i≤nدیگر مقادیر   و ∞-=G[0]در ابتدا 

برمی گرداند که  kیک اندیس مثل  BIN_SEARCH(Z,x (دودویی نيز بهره می گيریم که
G[k-1]<x و G[k]≥x  است.  
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ص را به دست می آورد که برای به توليد جواب بهينه مثل .ز.این الگوریتم فقط طول ط
  . استفاده می کنيم   end,len,prev[1 …n]روش قبل از متغيرهای 

  تایی استفاده می کند وهزینه اجرای جستوجوی دودویی  nالگوریتم فوق از یک حلقه 
log n  است پس زمان اجرای الگوریتم فوق از مرتبهO(n log n)  است. 


