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کنید: توجه زیر نکات به لطفا

است. ب.ظ ۱۱:۵۹ ساعت ماه مهر ۲۰ شنبه تمرین این ارسال مهلت ●

شده خواسته موارد حتماً که کنید توجه بنابراین باشد، م نویس برنامه های سوال شامل تمرین این ●

. کنید. رعایت را

باشد. ”A۳” دقیقا هم وست ری پول و پوشه شاخه، نام ●

باشد. م امتیازی ۵ سوال ●

باشید. ارتباط در رام تل های ایدی با توانید م دارید نیاز بیشتری اطالعات به که صورت در ●

@ⅯohaⅿⅿaⅾJavaⅾ_Pirhaⅾi @ⅿirzaei۲۱۱۴

باشید. موفق



تمرین کل توضیحات

برای دهید. پاس ها سوال این ی همه به باید ۵ سوال جز به که دارد سوال ۹ شما، ی هفته این تمرین

دهید: انجام را زیر مراحل ها تمرین از سری این حل

بسازید. A۳ نام به پروژه ی قبل، های تمرین مانند ابتدا .۱

هر بنویسید. را خود کد مربوطه قسمت در و کنید اضافه خود ی پروژه به را سوال هر کالس .۲

است: اصل متد دو شامل کالس

کنید. سازی پیاده متد این در سوال حل برای را خود وریتم ال باید شما که است soⅼve تابع اول: متد

است. شده سازی پیاده TestⅭoⅿⅿon در قبل های تمرین مانند که است proⅽess تابع دوم: متد

برای ها سازی پیاده تمام زیرا نباشید! proⅽess تابع نگران و کنید حل را سوال راحت خیال با بنابراین

بزنید. آن برای کدی شما که نیست نیازی و است شده انجام شما

سوال همان به مربوط کالس در توانید م دارید؛ کم های تابع به نیاز سوال حل برای اگر .۳

کنید. اضافه را تان تابع

انجام را زیر مراحل رسد. م برنامه تست به نوبت است، رسیده پایان به شما سازی پیاده که اکنون

دهید.

بسازید. خود ی پروژه برای UnitTest ی .۱

کنید. اضافه خود تست ی پروژه به را دارد قرار فایل همین ضمیمه در که TestⅮata فولدر .۲

مانند که کنید توجه کنید. اضافه اید ساخته که تست ی پروژه به را GraⅾeⅾTests.ⅽs فایل .۳

هر تست برای که آنچه تمام بنویسید. TestⅯethoⅾ سوال هر برای که نیست الزم قبل، های تمرین

است. شده سازی پیاده شما برای فایل این در قبل از دارید نیاز سوالتان

۱



Ⅿerge Sort ۱

در MergeSort از مثال ی کنید. سازی پیاده را MergeSort وریتم ال باید شما تمرین این در

ورودی آرایه مرحله هر در که است صورت این به وریتم ال این روش است. شده داده نمایش زیر تصویر

قسمت دو بازگشت از پس و زند م صدا را خود بازگشت صورت به قسمت دو هر روی و کرده نصف را

کند. م Merge هم با را

پاس سواالت بقیه به ابتدا شود م توصیه ها سوال بقیه به نسبت سوال این بیشتر پیچیدگ دلیل به ●

دهید.

هفته. این تمرین حل کالس در بیشتر توضیحات ●

ثانیه میل ۴۰۰ : زمان محدودیت ●

۲



Fibonaⅽⅽi Nuⅿber ۲

فیبوناتچ عدد nامین ورودی، از n صحیح عدد گرفتن با که بنویسید وریتم ال باید شما تمرین این در

کند. پیدا را

باشد: م زیر صورت به فیبوناتچ اعداد ی دنباله تعریف

Fib(0) = 0, F ib(1) = 1, F ib(i) = Fib(i− 1) + Fib(i− 2), i >= 2

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

Ⅼast Ⅾiⅾit of a Ⅼarge Fibonnaⅽi Nuⅿber ۳

اعداد که بیاورید یاد به است. فیبوناتچ عدد nامین رقم آخرین کردن پیدا تمرین این در شما هدف

باشد. کارآمد شما وریتم ال باید بنابراین کنند. م رشد سریعا فیبوناچ

ثانیه میل ۴۰۰ : زمان محدودیت ●

Greatest Ⅽoⅿⅿon Ⅾivisor ۴

با است برابر نیستند) ۰ برابر دو هر (که b و a منف غیر صحیح عدد دو مشترک علیه مقسوم بزرگترین

اقلیدس وریتم ال تمرین، این در شود. م تقسیم b و a عدد دو هر بر که d مانند صحیح عدد بزرگترین

کنید. اجرا مشترک علیه مقسوم بزرگترین محاسبه برای را

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

Ⅼeast Ⅽoⅿⅿon Ⅿuⅼtipⅼe ۵

a توسط که است m مثبت صحیح عدد حداقل ،b و a مثبت صحیح عدد دو مشترک مضرب ترین کوچ

ورودی از که صحیح عدد دو مشترک مضرب ترین کوچ که بنویسید وریتم ال است. تقسیم قابل b و

کند. محاسبه را گیرد م

باشد. م امتیازی سوال این ●

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

۳



Fibonaⅽⅽi Nuⅿber Again ۶

مثل n بزرگ خیل مقادیر برای را m بر Fib(n) ی مانده باق که است این شما هدف تمرین، این در

فیبوناتچ عدد ی محاسبه برای حلقه ی شما اگر ،n از بزرگ مقادیر چنین برای کنید. محاسبه را 1018

ی از بیشتر شما وریتم ال اجرای زمان کنید، حساب m بر را آن ی مانده باق سپس و کنید استفاده n

کنید. دقت زیر ل ش به کرد. استفاده ری دی روش از باید بنابراین بود. خواهد ثانیه

است.به متناوب m = 3 برای هم و m = 2 برای هم ها مانده باق ی دنباله بینید م که همانطور

است. متناوب m ⅿoⅾ Fib(n) دنباله ،۲ ≤ m صحیح عدد هر برای که است درست این کل طور

شما پس شود. م شناخته پیزانو تناوب عنوان به و شود م شروع ۰۱ با همیشه تناوب که شود م اثبات

کنید. حل را مسئله توانید م نکته این دانستن با

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

Ⅼast Ⅾigit of the Suⅿ of Fibonaⅽⅽi Nuⅿbers ۷

محاسبه را fib(0) + fib(1) + fib(2) + ... + fib(n) مجموع رقم اخرین که بنویسید وریتم ال

کند.

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

Ⅼast Ⅾigit of the Suⅿ of Fibonaⅽⅽi Nuⅿbers Again ۸

عبارت مجموع رقم آخرین یرید. ب ورودی از را n ≥ m آن در که ، n و m منف غیر صحیح عدد دو

Fib(m) + Fib(m+ 1) + ...+ Fib(n) کنید. پیدا را زیر

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

۴



Ⅾigit of the Suⅿ of Squares of Fibonaⅽⅽi Nuⅿbers ۹

Ⅼast

کنید. محاسبه را Fib(0)2 + Fib(1)2 + ...+ Fib(n)2 رقم آخرین

باال عبارت ی محاسبه برای فرمول ی باشد؛ بزرگ خیل تواند م سوال این در n که آنجایی از

کنید. دقت زیر ل ش به بیاورید. بدست

Fib(0)2+Fib(1)2+Fib(2)2+Fib(3)2+Fib(4)2+مجموع که دهد م نشان ل ش این

Fib(4) + Fib(5) طول و Fib(5)عرض با مستطیل مساحت با است برابر Fib(5)2

ثانیه میل ۱۰۰ : زمان محدودیت ●

۵
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