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METODA GREEDY

 Metoda Greedy este o metoda folosita in algoritmica care presupune ca la fiecare posibilitate de a 

alege o continuare, sa se aleaga metoda cea mai favorabil la acel moment.

 Greedy = (in traducere din engleza) lacom. 

 Metoda Greedy este o metoda foarte generala care nu duce mereu la un rezultat final corect, dar

exista si multe probleme care se rezolva corect prin aceasta metoda. Decizia de a putea folosii acest

concept sta in mainile programatorului.



METODA GREEDY

 Metoda Greedy este un concept si nu un algoritm, acest lucru este foarte important de inteles pentru

a nu incerca folosirea unui sablon la acest capitol.

 Daca la Backtracking si la alte capitole existau niste algoritmi care se putea modifica sa mearga pe 

toate problemele, aici lucrurile stau usor diferit, intrucat modul de abordare al problemelor ar trebui

sa fie unul natural.

 Cea mai usoara metoda de a concepe un algoritm de acest gen este simularea metodei naturale de a 

rezolva problema aceasta pe hartie.



METODA GREEDY

 Una dintre cele mai importante faze a rezolvarii unei probleme prin metoda Greedy este proiectarea

algoritmului. Asa cum spuneam, aceasta metoda este una dintre cele mai naturale metode, intrucat

presupune punerea in cod a rationamentului uman

 In general, se citeste problema si se incearca o rezolvare in cap a acesteia. Daca se ajunge la rezultatul

final corect prin rationamentul uman, abordarea a fost una buna si vom incerca punerea in cod a 

acestuia.



UN EXEMPLU 

RELEVANT 

 La aceasta problema, e 

natural ca pentru a 

maximiza numarul de 

masini care se repara, sa

sortam masinile crescator

dupa timpii de reparere si

astfel sa vedem cate masini

putem repara in timpul dat.



SOLUTIA:



PROBLEMA “SPECTACOLE”



SOLUTIE

 Vom sorta intervalele dupa ora de final. De ce? 

Pentru ca cu cat ies mai repede de la 

spectacolul i (ca timp), am oportunitatea de a 

alege din cat mai multe spectacole ulterioare.

 Exact cum am proceda si in viata reala, de asta

se numeste GREEDY.



SEAMANA CU CEVA CUNOSCUT ACEASTA GRILA DIN 2021?



PROBLEMELE DE LOGICA

 In cadrul grilelor de la Examenul de Admitere la UBB, multe probleme presupun utilizarea unui

rationament logic foarte bun.

 Inclusiv problemele de la metoda Greedy pot fi considerate probleme de logica.

 Orice problema care nu poate fi interpretata prin prisma unui algoritm, trebuie vazuta ca o problema

de logica, iar cel mai bun raspuns la o astfel de intrebare este dat daca reusim sa rezolvam problema

utilizand rationamentul nostru. 



HAIDETI SA INCERCAM SA REZOLVAM GRILA URMATOARE:



CE SPUNETI DE ACEASTA?



O PROBLEMA MAI INTERESANTA…



ORGANIZAREA GANDIRII

 Probabil cel mai important lucru cand rezolvam o problema de logica este sa ne organizam bine informatia in 

creier. 

 De asemnea, daca vrem ca lucrurile sa ne iasa foarte bine, este extrem de important sa nu ne grabim si sa gasim

cele mai bune metoda in care noi ne putem maximiza potentialul de a gasi raspunsul.

 Aceste grile sunt printer preferatele mele deoarece nu tin de cunostiintele de informatica cat tin de capacitatea

creierului de a face conexiuni simple.

 Consider ca pentru a putea rezolva genul acesta de problema, gandirea critica este un factor esential, lucru

necesar si pentru o cariera de succes ca programator.



CIORNA 1 (SLIDE 12)



CIORNA II (SLIDE 13)
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