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تمرین کل توضیحات
حل برای دهید. پاسخ ها سوال این ی همه به باید که دارد سوال ۳ شما، ی هفته این تمرین

دهید: انجام را زیر مراحل ها تمرین از سری این

بسازید. A۷ 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 کالس .۲
است: اصل متد دو شامل کالس هر

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

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

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

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

بسازید. خود ی پروژه برای UnitTest ی .۱

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

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

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

۱



Ⅿaxiⅿuⅿ Aⅿount of Goⅼⅾ ۱
امان که جایی تا باید شما و ایم داده شما به را طال های شمش از ای مجموعه کنید فرض
هر و دارد وجود شمش هر از کپی ی فقط دهید. قرار کیفتان در را طال های شمش دارد
بردارید). را شمش از کسری توانید نم شما (بنابراین نه یا بردارید توانید م شما را شمش

ها طال از ممن وزن بیشترین Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿⅿing با باشیم داشته طال شمش تا n اگر
کنید. پیدا را شود، م جا w ظرفیت به کیف در که

Partitioning Souvenirs ۲
حاال اید. بازگشته خانه به مختلف، کشورهای از بازدید از پس دوستانتان از نفر دو و شما
بین مساوی طور به را اید کرده خریداری نفری سه که هایی سوغات تمام خواهید م شما
خط در و ها سوغات تعداد اول خط در سوال، این ورودی فایل در کنید. تقسیم همدیر
کرد تقسیم مساوی صورت به توان م را ها سوغات اگر بود. خواهد ها سوغات مقدار بعدی
کنید. توجه زیر های مثال به بود. خواهد صفر عدد صورت این غیر در و ۱ عدد خروج فایل در

: ورودی

4

3, 3, 3, 3

: خروج

0

ورودی:

11

17, 59, 34, 57, 17, 23, 67, 1, 18, 2, 59

:خروج

1

34 + 67 + 17 = 23 + 59 + 1 + 17 + 18 = 59 + 2 + 57.

۲



Ⅿaxiⅿuⅿ Vaⅼue of an Arithⅿetiⅽ Expression ۳
عبارت ی به را ها پرانتز ای گونه به Ⅾynaⅿiⅽ Prograⅿing روش با باید شما سوال، این در
ی شامل ورودی فایل اول خط برسد. حداکثر به ریاض عبارت مقدار که کنید اضافه ریاض
زیر صورت به توانیم م را رشته باشد. م ۱۴ تا ی از n که است 2n + 1 طول با s رشته

دهیم: نمایش

s0, s1, s2, ..., sn

در موجود کاراکتر و باشد م رقم ی s ی رشته زوج های موقعیت در موجود کاراکتر
باشد. م * و ⁃ ،+ عمل سه s ی رشته فرد های موقعیت

۳
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