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روابط بازگشتی زیر را حل نموده و مرتبه زمانی آنها را بیان کنید.

a) ( ) = 2 √ + if n<=4 T(n)=1

b) ( ) = √ √ + if  n<=2 T(n)=1

الگوریتم مرتب سازي سریع را نوشته اجزاء مختلف روش تقسیم و غلبه را بر روي آن مشخص نمایید. سپس تحلیل مرتبه زمـانی آن  
را در حالت هاي مختلف انجام دهید.

iدنباله هاي مرتب شده اي هستند که براي آنها داریم:X1 ،X2 ... ،Xkدنباله هاي  (تعداد کل اعضاء دنباله ها)=
)دنباله را در مرتبه زمانیkالگوریتمی ارائه دهید که  log ادغام نماید.(

ارائه کنید. (مرتبـه زمـانی   را را تشریح کرده و الگوریتم آن کد گذاري هافمناجزاي یک الگوریتم حریصانه را نام برده و سپس مساله 
مراحل کار را براي متنی با فراوانی کاراکترهاي زیر انجام دهید.).بدست آوریدآن را نیز 

a=2500 b=2200 c=1800 d=2500 e=2800 f=1700 g=4000

ولـت بـه آن متصـل گـردد.     5ترمینال می باشد، که باید ولتاژي معـادل  9یک مهندس برق مداري را طراحی نموده است که داراي 
ولت به یکی از ترمینالها وصل است. براي این که کمترین سیم بندي در مدار به کار رود، بگویید حداقل چند متر سیم 5فرض کنید 

ن را یک متر فرض کنید)  الزم است؟ (فاصله هر سطر و ستو
در شکل مقابل سیم کشی الزاما افقی و عمودي نیست 
بلکه مایل نیز می تواند باشد. در ضمن ایده خود را از 
این نحوه سیم کشی بیان کرده و بگویید در کدام 
دسته از روشها قرار می گیرد و مشابه کدام مساله 
کالسیک می باشد. این سیم کشی را در شکل نیز 

نشان دهید.

الگوریتمی ارائه نموده و مرتبه زمانی آن را تعیین نمایید.شیء با استفاده از روش تقسیم و غلبهnشیء از mبراي مساله ترکیب 
سپس یک الگوریتم پویا براي حل آن ارائه نمایید و آن را  تشریح نموده و مرتبه زمانی آن را نیز بدست آورید.

را به طور کامل تشریح نموده و الگوریتم آن را بنویسید. مرتبه زمانی آن را نیز محاسبه نمایید.هاپردازش رشتهمساله 

براي مساله فروشنده دوره گرد ارائه نموده و مراحل کار را بر روي گراف انشعاب و تحدیدیک روش 
داده شده به طور کامل تشریح نمایید.
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