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 8الواجب المنزلي 

 مقدمة

، كان من المعتاد أن يساعد المرشد األكاديمي كل طالب على أن يشكل لها اسم الفي مؤسسة تعليم عالي 

قائمة من المواد )المساقات( التي تتوافق مع أهداف الطالب. على أية حال، بسبب المشاكل المالية، قررت 

مج. بفرض لدينا كمية العمل الذي يريد الطالب القيام به، المؤسسة أن تستبدل المرشدين األكاديميين ببرنا

 يقوم البرنامج بإعادة قائمة من المواد التي تجعل القيمة أكبر ما يمكن.

 م كيفية تمرير الدوال كمعامالت.هدف هذا البرنامج هو كتابة خوارزمية برمجة ديناميكية وتعل  

 حجم العمل:

بأن ال نحملكم أكثر من طاقتكم ل مسألة. نريد أن نكون حذرين رجاء أخبرنا كم من الوقت أمضيت على ك

 مما نتوقعه.تأخذ وقتاً أكثر بإعطائكم مسائل 

 التعاون

كل طالب أن يكتب ويسلم واجبه بشكل منفصل. قم بذكر يجب على  إنمايمكنك التعاون مع طالب آخرين، 

أخرى، قم بمراجعة سياسة التعاون أسماء الطالب الذين عملت معهم على حل الواجب. من أجل تفاصيل 

  الموجودة في مخطط المساق.

 

 بدايةال

 بتحميل حفظ الملفات في نفس المجلدقم 

 Ps8.py 5-1لمسائل من أجل ا: هو الهيكل الذي ستقوم بملئه 

 Subjects.txt.قائمة المواد مع القيمة ومعلومات العمل : 
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 : 1المسألة 

تقوم بتحميل قائمة من  والتي ps8.pyفي  loadSubjectsمجي لـ الخطوة األولى هي كتابة النص البر

"اسم، قيمة، عمل"، حيث  التالي الشكل علىالمواد من ملف. كل سطر من الملف يحتوي على سلسلة 

أخذ المادة، والعمل هو عدد في حال االسم هو سلسلة والقيمة هي عدد صحيح يحدد مقدار تعلم الطالب 

 loadSubjectsالتي يجب أن يمضيها الطالب بدراسة المادة لينجح بها. صحيح يحدد عدد الساعات 

هي أزواج من )قيمة التعلم،  tuplesحيث الـ  tuplesيجب أن تعيد قاموساً يربط أسماء المواد بـ 

 األعداد الصحيحة.ساعات العمل( 

def loadSubjects(filename):  

""" 

عمل(، حيث االسم هو سلسلة والقيمة والعمل هي أعداد  أعد قاموساً يربط بين اسم المادة و )قيمة،

. كل سطر من الملف يحتوي filenameصحيحة. تُقرأ معلومات المادة من الملف المسمى بالسلسلة 

 عمل". على سلسلة من الشكل "اسم، قيمة،

 قم بإعادة قاموس يربط اسم المادة بـ )قيمة، عمل(

""" 

من الملف المحدد ويطبع كل سطر. # النص البرمجي التالي يقرأ األسطر  

inputFile = open(filename) 

for line in inputFile: 

print line 

 والقيمة والعملللعمل: بدالً من طباعة كل سطر، قم بتعديل النص البرمجي السابق ليقوم بتحليل االسم  #

  لكل مادة ويقوم بإنشاء قاموس يربط االسم بـ )قيمة، عمل(.  #

 

عندما  مفيدة -التي تقوم بعمليات على السالسل- stripو )( ()methods splitالـ  مكن أن تجديتلميح: 

ربما  . بالتحديد،كتبة بايثونرجع ممتقوم بكتابة النص البرمجي المطلوب. يمكنك رؤية المستندات في 

 إلزالة فاصل األسطر في نهاية كل سطر. stripللتقسيم عند الفواصل و )( ()splitتحتاج الستخدام 

 

https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#string-methods
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في المسائل للمواد.  ةالكامل قائمةكتمثيل لل loadSubjectsيمكنك التفكير بالقاموس الُمعاد بواسطة 

جموعات الجزئية للقائمة الكاملة التالية سوف نستخدم القواميس لنفس البنية لتمثيل اختيارات المواد )الم

 للمواد(.

لعرض محتوى القواميس بشكل منظم. هذا مثال عن  printSubjectsلقد قمنا بتزويدكم بدالة تدعى 

 خرج )مقتطع(.

 <<< subjects = loadSubjects(SUBJECT_FILENAME) 

 <<< printSubjects(subjects) 

Course   Value   Work 

======   ====     =====    

 10.00   1   20 

10.01   2   20  

10.02   1   16 

 10.03   6   19 

10.04    3   13 

10.15  8   13 

 ...[TRUNCATED ]... 

9.16   9   10  

9.17   9   10  

9.18   7   16 

9.19   9   9 

 

Total Value: 1804 

Total Work: 3442 

 



 مقدمة في الحاسوب والبرمجة – MITجامعة 

  ةالمنزلي اتالواجب

 

 8الواجب المنزلي  4

 

 2المسألة 

جشعة  method. لقد طلبوا منك أن تقوم ببرمجة المؤسسة قامت بتوظيفك إلنشاء البرنامج

(greedyAdvisor ( لتشكيل قائمة بالمواد تحقق قيود كل طالب )حجم العمل الذي ينوي القيام به كل

 طالب(.

محدد باستخدام المقارن  "األفضل"أوالً. مفهوم  "األفضل"المواد الخوارزمية يجب أن تختار 

(comparator .)كل منهما هو  –خذ معاملين المقارن هو دالّة تأtuple )ويعيد قيمة  -)قيمة، عمل

من الثاني. هنا، تعريف "أفضل" يمكن تعديله بتمرير  بوليانية تحدد إذا ما كان المعامل األول هو أفضل

 ُمقاِرنات مختلفة.

 لقد قمنا بتزويدك بثالثة ُمقاِرنات لتمريرها:

  cmpValue  قيم المواد.الذي يقوم بمقارنة 

  cmpWork .الذي يقوم بمقارنة حجم العمل في المواد 

  cmpRatio العمل للمواد.\الذي يقوم بمقارنة نسب القيمة 

 

ساعة من  15والقيمة الكبرى لـ  smallCatalogإذا كان لدينا قاموس المواد التالي، على سبيل المثال، 

 العمل:

 #name  value   work 

{‘6.00’: (16,  8), 

'1.00'   (7,  7), 

'6.01' : (5,  3), 

'15.01' : (9,  6)} 

 

مع مقارن القيمة )انظر إلى ما يلي لترى ما هي معامالت  greedyAdvisorإذا كنت ستستخدم 

 الدوال(:

>>> greedyAdvisor(smallCatalog, 15, cmpValue) 

وتعيد  15.01أوالً، ثم  6.00المقارن وستختار المادة )المساق( الدالة التي ستكتبها سوف تستخدم 

 القاموس التالي:
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{'6.00' :  (16, 8) ,  '15.01':  (9, 6)} 

 

. مالحظك: maxWorkالمساقات األخرى غير متضمنة ألنها ستؤدي إلى ارتفاع كمية العمل عن حد 

نة كسالسل قبل القيام بالطباعة، لذا فإن الترتيب هو فريد ومضمون.  أسماء المساقات مخزَّ

 كمية العمل:مقارنة إذا أردنا استخدام 

>>> greedyAdvisor(smallCatalog, 15, cmpWork) 

 

 وتعيد: 15.01ويتبعها  6.01ستختار هذه الدالة 

{'6.01': (5, 3), '15.01': (9, 6)} 

 

 إذا استخدمنا مقارن النسبة:

>>> greedyAdvisor(smallCatalog, 15, cmpRatio) 

 

 وتعيد: 6.01ويتبعها   6.00ستختار هذه الدالة 

{'6.00': (16, 8), '6.01': (5, 3)}  

 

الذي تعيده الدالّة  -بعناية-لتشكيل القاموس  printSubjectsمرة أخرى، يمكن استخدام 

greedyAdvisor: 

 <<< selected = greedyAdvisor(smallCatalog, 15, cmpRatio) 

 <<< printSubjects(selected) 

Course Value Work 

===== ==== ====== 

6.00  16 8 

6.01  5 3 

Total Value: 21 

Total Work: 11 
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 :ps8.pyفي  greedyAdvisorقم بكتابة النص البرمجي للدالة 

def greedyAdvisor(subjects, maxWork, comparator): 

""" 

قم بإعادة قاموس يربط اسم المادة إلى )قيمة، عمل( والذي يتضمن المواد المختارة من قبل 

. المواد ُمختارة maxWorkمن ث يكون العمل الكلي للمواد في القاموس ليس أكبر الخوارزمية، بحي

 باستخدام خوارزمية جشعة. يجب أال يتغير قاموس المواد.

Subjects)القاموس يقوم بربط اسم المادة بـ )قيمة، عمل : 

maxWork( عدد صحيح :int=> )0 

comparator  المقارن(: هو دالّة تأخذ اثنين من(tuples ويعيد قيمة بوليانية 

 قم بإعادة قاموس يربط اسم المادة بـ )قيمة، عمل(

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا

 

وحيدة لقائمة المواد. على سبيل مالحظة: من أجل أي دخل ُمعطى، ليس هناك دائماً إجابة صحيحة 

، تأكد من أن تختبر أو العمل نفسه. أيضاً /المثال، العديد من المساقات يكون لها القيمة نفسها و

 .subjects.txtخوارزميتك الجشعة على بيانات المساق كامالً من الملف 
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 3المسألة 

كما تعلمنا في المحاضرة، الخوارزمية الجشعة ال تعطينا دائماً الحل األمثل الشمولي )العام(. إحدى 

ول المحتملة واختيار الحل الشمولي هو استخدام القوة الغاشمة لسرد كل الحلطرق إيجاد الحل األمثل 

 الذي يعطينا أفضل قيمة ويحقق القيود الُمعطاة.

 

في  bruteForceAdvisorفي الدالّة  لقد قمنا بتزويدكم بنص برمجي لخوارزمية القوة الغاشمة

ps8.py هذه الدالّة تعيد قاموساً يربط اسم المادة بـ )قيمة، عمل(، والذي يمثل االختيار األمثل الشمولي .

 للمواد باستخدام خوارزمية القوة الغاشمة.

def bruteForceTime(): 

""" 

bruteForceAdvisorقم بإجراء اختبارات على   وقم بحساب الوقت المطلوب لحساب اإلجابة.   

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا...

 

ت الذي نحتاجه ، قم بحساب الوق6التي قمنا بعرضها في الواجب المنزلي  timeباستخدام دالّة الوقت 

. ما bruteForceTime. قم بكتابة النص البرمجي داخل الدالّة maxWorkهنا من أجل قيم مختلفة لـ 

قبل أن تأخذ خوارزمية القوة الغاشمة قيمة غير منطقية يمكنك تمريرها  maxWorkهي أكبر قيمة لـ 

اتك كتعليقات تحت النص للوقت؟ )يمكنك تحديد ما هي القيمة الغير منطقية للوقت(. اكتب مالحظ

 .bruteForceTimeالبرمجي لـ 
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 اختيار المواد بواسطة البرمجة الديناميكية 4المسألة 

ص خوارزمية األمثلية ذات الوقت يلقد رأينا في المحاضرة أنه يمكن استخدام البرمجة الديناميكية لتقل

لمسألة األساسية إلى مسائل جزئية يتم ذلك بتجزئة ااألسي إلى خوارزمية ذات وقت شبه متعدد الحدود. 

ألن حلول المسائل الجزئية تستخدم عدة  وحفظ الحلول الوسطية للمسائل الجزئية. هذه النتائج في تسارع  

 مرات والحفظ يجنبنا إعادة حساب هذه الحلول.

 البرمجة الديناميكية إليجاد االختيار األمثلي الشمولي للمواد. في هذه المسألة، سوف نستخدم

 

والتي تعيد قاموساً يربط اسم المادة بـ )قيمة،  ps8.pyفي  dpAdvisorاكتب النص البرمجي للدالّة 

 البرمجة الديناميكية. methodعمل( التي يتم ايجادها عن طريق 

def dpAdvisor(subjects, maxWork): 

""" 

عة من المواد التي تعطينا قيمة، عمل( والذي يحتوي على مجمو(قم بإعادة قاموس يربط اسم المادة بـ 

 maxWorkالقيمة الكبرى دون أن تتجاوز 

Subjects)القاموس يقوم بربط اسم المادة بـ )قيمة، عمل : 

maxWork( عدد صحيح :int=> )0 

 قم بإعادة قاموس يربط اسم المادة بـ )قيمة، عمل(

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا...

ألة أخرى صادفناها سابقاً بحيث يمكنك حلها بالبرمجة هل يمكنك تقلص المسألة إلى مستلميح: 

 الديناميكية؟
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 :1مثال عن الخرج، باستخدام قائمة المواد التي قمنا بتحميلها كما هو مبين في المثال من المسألة هنا 

 <<< printSubjects(dpAdvisor(subjects, 30)) 

Course Value Work 

===== ==== ====== 

12.04 7 1 

12.09 8 2 

14.02 10 2 

15.01 7 1 

18.08 10 3 

2.03 6 1 

22.01 6 2 

22.03 10 2 

22.05 6 2 

22.06 10 3 

24.12 6 1 

6.00  10 1 

7.00  7 1 

7.05  8 2 

7.06  4 1 

7.16  7 1 

7.17  10 1 

7.18  10 2 

8.08  4 1 

 

Total Value:  146  

Total Work:  30   
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 : مقارنة األداء5المسألة 

 

. كيف هو أداء خوارزمية البرمجة الديناميكية 3كما قمت في المسألة  dpAdvisorس األداء لـ قم بقيا

مقارنة بأداء خوارزمية القوة الغاشمة؟ قم بكتابة النص البرمجي الذي يقوم بحساب الوقت في 

dpTime  تحت ومالحظاتك في النص البرمجيdpTime 

def dpTime(): 

""" 

 وقم بحساب الوقت المطلوب لحساب اإلجابة. dpAdvisor قم بإجراء اختبارات على

""" 

 # اكتب النص البرمجي هنا...
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 ملية التسليم:ع

 

 الحفظ .1

 ps8.pyالنص البرمجي كامالً يجب أن يكون في ملف واحد يُدعى 

 

 التوقيت ومعلومات عن التعاون .2

التي أمضيتها على  -بشكل تقريبي-في بداية كل ملف، قم بكتابة تعليق واذكر فيه عدد الساعات 

 المسائل في هذا الجزء، واذكر أيضاً أسماء األشخاص الذين تعاونت معهم. على سبيل المثال:
 

# Problem Set 8 

# Name: Jane Lee 

# Collaborators: John Doe 

# Time: 1:30 

# 

 … اكتب النص البرمجي هنا ...

حة.اختبارات  .3 حةم باختبارات بعد انتهائك من الواجب المنزلي، ق الصِّ  التالية: الصِّ

o الملف  قم بتشغيلps8.py  ون حدوث أي أخطاء.دوتأكد من أنه يعمل 

o  قم باختبارloadSubjects  وتأكد من أنه يحمل الملفsubjects.txt  الذي قمنا

 بإعطائك إياه

o  ما  وتأكد من أنهم يقومون بإعادة 4والمسألة  2قم بتنفيذ كل دالّة قمت بكتابتها في المسألة

 تريده.


