
  با سالم

م تا سه اسم   در این پروژه نیاز دار

Boris Drubetskoy 
Joseph Bazdeev 
Makar Alexeevich 

ذیرندهنوشته» War and Peace«را در رمان  ک  کنید که  یی متناهی طراحی لئو تولستوی جستجو کنیم. بدین منظور الزم است تا ابتدا 

س از آن؛ می ذیرندهسه اسم فوق را بپذیرد.  ک زبان برنامهطراحی شده در گام قبلی ی متناهی توانید  سی مور را با استفاده از  ی د عالقهنو

  سازی کنید. خودتان؛ پیاده

  .یستیدنشده در کالس  به روش گفته محدوداستفاده کنید و البته؛  توانید از روش پیشنهاد شده در کالسسازی؛ میبه منظور انجام این پیاده

  ی شما الزم است تا این موارد را مد نظر داشته باشد:برنامه

ک از سه اسم فوق را در خطی از فایل مشاهده کرد؛ شماره .۱  همراه اسم در آن قرار دارد بهن کاراکتر ی خطی که آخریدر صورتی که هر 

د. برای نمونه؛شماره  ی ستون مربوط به آخرین کاراکتر را در خروجی چاپ نما

46851 Pierre went into that gloomy study which he had entered with such 
46852 trepidation in his benefactor's lifetime. The room, dusty and untouched 
46853 since the death of Joseph Bazdeev was now even gloomier. 

  :شوددر خروجی این خط چاپ می

Joseph Bazdeev$46853$33 

و  $ی ی سطری که این نام در آن قرار دارد؛ عالمت جداکننده؛ شماره$ی که به ترتیب بیانگر نام مشاهده شده؛ عالمت جداکننده

  آخرین حرف).در آن قرار دارد ( vستونی که حرف 

ک، ها و سطرها از شمارهالزم به ذکر است که شمارش ستون .۲  شود.، شروع می۱ی 
ک سطر و فامیل در ابتدای سطر بعدی است را نیز در نظر بگیرد. برای نمونه؛ .۳  برنامه الزم است تا حاالتی که اسم کوچک در انتهای 

46804 Of all the affairs awaiting Pierre that day the sorting of Joseph 
46805 Bazdeev's books and papers appeared to him the most necessary. 

ی خط که شامل آخرین حرف ی خط را همان شمارهذیل شود. الزم به ذکر است که برای سادگی بیشتر؛ شمارهمنجر به تولید خروجی 

م.است؛ در نظر گرفته   ا

Joseph Bazdeev$46805$7 

ذیرنده .۴  ی خود را به آدرسفایل کد منبع برنامهو  JFLAPی متناهی طراحی شده در قالب عالوه بر ارسال فایل حاوی نتایج؛ فایل 

a.shakiba.iran@gmail.com  با عنوانABCDEFG-1-PROJ-AUTO  کهABCDEFG ی دانشجویی شما است؛ شماره

میل؛ زمان اجرای برنامه  ای که در بند بعد شرح داده شده است؛ درج نمایید.ی خود را به شیوهارسال نمایید. همچنین؛ در متن ا
 یبار اجرا کرده و زمان آن را بر حسب میلی ثانیه ضربدر توان پردازش پردازنده ۱۰ی خود را گیری زمان اجرای برنامه؛ برنامهدازهبرای ان .۵

انه  های اجرا را به ترتیب گزارش نمایید.نمایید. بیشترین، کمترین و میانگین زمان GHzی خود بر حسب را

 
وز باشیداد و پیر ش  

 شکیبا


