
داده ساختمان درس ۶ تمرین

مرادی علیرضا
سوار یل پریسا

اعتمادی صالح سید

۹۸ ⁃۹۹ صنعت و علم دانشاه

کنید: توجه زیر نکات به لطفا

است. ب.ظ ۱۱:۵۹ ساعت ماه آبان ۱۸ شنبه تمرین این ارسال مهلت ●

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

باشد. ”A۶” دقیقا هم ریوست پول و پوشه شاخه، نام ●

پرسیدن برای درس تلرام گروه از فقط لطفا داشتید لمش ۶ تمرین حل در اگر ●
کنید. استفاده سواالتتان

باشید. موفق



تمرین کل توضیحات
دهید. پاسخ ها سوال این ی همه به باید که دارد سوال ۵ شما، ی هفته این تمرین

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

بسازید. A۶ نام به پروژه ی قبل، های تمرین مانند ابتدا .۱

بنویسید. را خود کد مربوطه قسمت در و کنید اضافه خود ی پروژه به را سوال هر های ۲.کالس
است: اصل متد دو شامل کالس هر

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

شده ساخته TestⅭoⅿⅿen در قبل های تمرین مانند که است proⅽess تابع دوم: متد
زیرا نباشید! proⅽess تابع نگران و کنید حل را خود سوال راحت خیال با بنابراین است.
بزنید. آن برای کدی شما که نیست نیازی و است شده انجام شما برای ها سازی پیاده تمام

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

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

بسازید. خود ی پروزه برای UnitTest ی .۱
اضافه خود تست ی پروژه به را دارد قرار فایل همین ضمیمه در که TestⅮata فولدر .۲

کنید.
که کنید توجه کنید. اضافه اید ساخته که تست ی پروژه به را GraⅾeⅾTests.ⅽs فایل .۳
که آنچه تمام بنویسید. TestⅯethoⅾ سوال هر برای که نیست الزم قبل، های تمرین مانند

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

۱



۲



Ⅿoney Ⅽhange ۱
حریصانه استراتژی دانید، م که همانطور کردید. حل را سوال این شما چهارم سری تمرین در
۴ و ۳ ۱و ما های سه اگر مثال برای داد. نخواهد درست جواب همیشه مسئله این حل برای
صورت این در بسازیم، ها سه این از تعداد کمترین ی وسیله به را سنت ۶ بخواهیم و باشد
Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing از استفاده با و 4 + 1 + 1 جواب حریصانه الوریتم از استفاده با
از بااستفاده را Ⅿoney Ⅽhange ی مسئله دیر بار ی بنابراین بود. خواهد 3 + 3 جواب

کنید. حل ۴ و ۳ و ۱ های سه با Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing
ⅯoneyⅭhange کالس در که Soⅼve تابع در را خود الوریتم باید شما زیر، شل مطابق

بنویسید. دارد، قرار

۳



Priⅿitive Ⅽaⅼⅽuⅼator ۲
مانند عدد ی برای را زیر های عمل تنها که دارید ابتدایی حساب ماشین ی شما کنید فرض

دهد: م انجام x
۲ عدد در x عدد ضرب .۱
۳ عدد در x عدد ضرب .۲

۱ عدد با x عدد جمع .۳
باال عمل ۳ از استفاده با که بنویسید Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing از استفاده با وریتمال

آورید. بدست را n صحیح و مثبت عدد ،ی عدد از شروع و
PriⅿitiveⅭaⅼ− کالس در که Soⅼve تابع در را خود الوریتم باید شما زیر، شل مطابق

بنویسید. دارد، قرار ⅽuⅼator

۴



Eⅾit Ⅾistanⅽe ۳
string زیر عمل سه از استفاده با خواهید م که دارید string یا رشته دو شما که کنید فرض
توانید م که هایی عملر کنید. تبدیل اول string به ها عملر از تعداد کمترین با را دوم

است: زیر صورت دهیدبه انجام
دهید. قرار دوم string در را حرف ی که است آن معن به که insertion یا کردن ۱.درج
حذف دوم string از را حرف ی که است آن معن به که ⅾeⅼetion یا کردن پاک .۲

کنید.
جایزین را دوم string از حرف ی که است آن معن به که substitution یا زینجای .۳

کنید.
باال، عمل ۳ از استفاده با که بنویسید Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing از استفاده با وریتمال

آورد. بدست را اول string به دوم string تبدیل برای عمل تعداد کمترین
EⅾitⅮistanⅽe کالس در که Soⅼve تابع در را خود الوریتم باید شما زیر، شل مطابق

بنویسید. دارد، قرار

۵



Ⅼongest Ⅽoⅿⅿon Subsequenⅽe of Two Sequenⅽes ۴
بلندترین طول Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing با باید شما داریم Sequenⅽe دو که کنید فرض

کنید. پیدا را دو این مشترک SubSequenⅽe
قرار ⅬⅭSOfTwo کالس در که Soⅼve تابع در را خود الوریتم باید شما زیر، شل مطابق

بنویسید. دارد،

۶



Ⅼongest Ⅽoⅿⅿon Subsequenⅽe of Three Sequenⅽes ۵
بلندترین طول Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing با باید شما داریم Sequenⅽe سه که کنید فرض

کنید. پیدا را سه این مشترک SubSequenⅽe
ⅬⅭSOfThree کالس در که Soⅼve تابع در را خود الوریتم باید شما زیر، شل مطابق

بنویسید. دارد، قرار

۷
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