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 – مشق شب هفتم1393 شهریور 5چهارشنبه 

صفر - پرسش های حل نشده از تمرین های پیشین :
– مشق شب پنجم / ادروان ! / پرسش چهارم

 / پرسش صفر2– مشق شب ششم / ادروان – 
 / پرسش یک2– مشق شب ششم / الگوریتم بدیهی – 

یک – بنویسید و ثابت کنید !
دارد، که مقدار پولی است که اگر کککار راgi تایی از کارها داده می شود،  هر کار یک مقدار nبه ما یک لیست 

انجام دادن آن را شروعti-ام به موقع انجام شده اگر قبل از زمان iبه موقع انجام دهیم به دست می آوریم. کار 
کنیم. انجام دادن هر یک کارها دقیقا یک ساعت وقت می گیرد. الگوریتمی پیدا کنید که زمان انجککام کارهککا رو

جوری تعیین کنید که بیشترین پول را به دست آوریم.
O(n2الف ) 

)

O(nب )   lgn)

 دو – دنباله ی مهربون
می نامیم اگر یک زیر دنباله ی متوالی داشته باشککد کککهمهربون   از اعداد صحیح نامنفی را nیک دنباله به طول 

xor  .عناصر آن برابر صفر شود
ارائه کنیککد کککه تعییککنO(n+m) باشد،  الگوریتمی از mالف ) فرض کنید همه اعداد دنباله کوچکتر مساوی 

هست یا نه.مهربون کند دنباله ی داده شده 
2m تا 0 عضوی که اعضای آن از اعداد nب ) همه ی دنباله های 

 در نظککر بگیریککد.باحککالهسککتند را 1−
را محاسبهمهربون و باحال  داده شده تعداد دنباله های m  و n ارائه کنید که به ازای O(n+m)الگوریتمی از 

 انجام دهید.)1000000009کند (برای اینکه اعداد خیلی بزرگ نشوند، محاسبات در هنگ 

مرا عاشق چنککان بایککد کککه هککر بککاری کککه برخیککزد
دلککی خککواهیم چککون دوزخ کککه دوزخ را فروسککوزد
د ویش درپیچ ت خ ه دس دیلی ب و من ملک ها را چ
چو شیری سوی جنگ آید دل او چککون نهنککگ آیککد
چککو هفککت صککد پککرده دل را بککه نککور خککود بدرانککد
چککو او از هفتمیککن دریککا بککه کککوه قککاف رو آرد

قیامت هکککای پرآتکککش ز هکککر سکککویی برانگیکککزد
دو صکککد دریکککا بشکککوراند ز مکککوج بحکککر نگریکککزد
چککککراغ لیزالککککی را چککککو قنککککدیلی درآویککککزد
بجککز خککود هیککچ نگککذارد و بککا خککود نیککز بسککتیزد
ز عرشکککش ایکککن نکککدا آیکککد بنکککامیزد بنکککامیزد
از آن دریکککا چکککه گوهرهکککا کنکککار خکککاک درریکککزد
                                                        مولوی

 

قوی، مهربون و باحال باشید!


