
درس پروژه برای ایده چند

پیشرفته نویس برنامه درس
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پروژه انتخاب مورد در نکات

شود. انتخاب نفره) دو (یا نفره ی تیم 2 توسط م تواند حداکثر ایده ی •

شوند. انتخاب خردادماه شروع تا باید پروژه ها •

گرفت. خواهد تعلق کل) نمره (از نمره 3 حداکثر ها پروژه به •

م شود. اعالم متعاقبا پروژه ها تحویل احتمال تاریخ •

کنید. اطالع کسب حضوری مراجعه یا و ایمیل با پروژه ها، مورد در بیشتر جزئیات دانستن برای •

قبل بایست آن موضوع اما است انپذیر ام زیر لیست در پیشنهادی پروژه های از غیر پروژه ای انتخاب •
برسد. تایید به انتخاب از

است. الزام پروژه ها پیاده سازی در object oriented programming گرایی ش از استفاده •

هر که بطوری متن فایل بصورت ورودی گراف شده اند، تعریف گراف مسائل برای که پروژەهایی در •
ابتدا خط، هر در مثال برای م شود. داده برنامه به م دهد نشان را یال ی به مربوط اطالعات خط
مشخص خط اولین در است. شده آورده یال وزن سپس و مقصد راس شماره سپس مبدا، راس شماره
بعدی خطوط است. شده ذکر گراف رئوس تعداد دوم خط در نه. یا است دارد جهت گراف که م شود

هستند. یالها به مربوط اطالعات

0 # 1 for undirected, 0 for directed
5 # number of vertices
0 2 4 # edge from 0 to 2, with weight 4
0 4 60
0 3 23
2 3 4
3 1 10
4 2 15



پروژه ها: لیست

شده داده G = (V,E) جهت بدون گراف شت). (ول گراف ی در تصادف حرکت شبیه سازی .١
قدم به شروع گراف در ذره این است. شده واقع v ∈ V گراف راسهای از ی در p ذره ی است.
یال آن در را خود حرکت و م کند انتخاب را یال مساوی احتمال به p راس هر در م کند. تصادف

بدانیم م خواهیم باشد همبند G کنید فرض م دهد. ادامه

برای را آزمایش این باید برنامه نویس م شود؟ مالقات گراف راسهای کل حرکت چند از پس •
کند. چاپ راس هر برای را نتایج میانگین و کند آزمایش کرات به آن راسهای همه و G گراف

م کند؟ ایجاد نتایج در تغییری شروع نقطه آیا بدانیم م خواهیم

گراف در تصادف حرکت پروژه مشابه واقع در پروژه این در شهری. راه ه شب در ترافی شبیه سازی .٢
م دهند. انجام تصادف حرکت گراف در ذره چندین ذره ی به جای اینجا این در که تفاوت این با است
ذره هر م کنند. تصادف حرکت به شروع و م شوند ایجاد گراف از نقطه ی در تصادف بطور ذره ها
م خواهیم م شود. ناپدید و م دهد خاتمه خود حرکت به آن) برای شده تعیین قبل (از مدت ی از بعد

G گراف در بدانیم

مختلف تصادف پارامترهای با یالها ترافی میزان داراست؟ را ترافی سنگین ترین یالش کدام •
شروع). نقطه حرکت، مدت ذرات، (تعداد شود سنجیده

شود. ارائه نتایج و شود شبیه سازی شده داده گراف برای شده داده آزمون •

وزن ی e ∈ E یال هر است. شده داده G = (V,E) جهت بدون گراف دوره گرد. فروشنده مسئله .٣
و م دهد نشان را شهر ی محله های بین مختلف مسیرهای شده داده گراف کنید فرض دارد. مثبت
م خواهد دوره گرد فروشنده ی م دهد. نشان را مسیرها آن در نقل و حمل هزینه یا مسیرها طول وزنها
باز خود خانه به نهایت در و ردد ب را شهر محله های کل و گراف) در (راس کند شروع خود خانه  از
کمترین که کند انتخاب را دوری م خواهد دوره گرد فروشنده است، متفاوت مسیرها هزینه  چون گردد.
هزینه ترین کم کردن پیدا برای کارا وریتم ال ی طراح هدف پروژه  این در باشد. داشته برایش را هزینه 
چاپ هزینه اش با را پیشنهادی دور ی باید نهایت در برنامه  است. گراف در شده گفته خواص با دور

م دهد. نشان ١ شماره راس از شروع برای را حل راه ی زیر ل ش در کند.



دوری G آیا بدانیم م خواهیم است. شده داده G = (V,E) جهت بدون گراف همیلتون دور داشتن .۴
ل ش م شود. گفته همیلتون دور دورها، گونه این به باشد. گراف راسهای همه شامل که دارد ساده

م دهد. نشان را مربوطه همیلتون دور با گراف ی زیر

ی است. شده داده G = (V,E) جهت بدون گراف گراف در گروه بزرگترین کردن پیدا .۵
وجود یال ی S در راس دو هر بین ه بطوری S ⊆ V است رئوس از زیرمجموعه  ای G در گروه
شده داده گراف در را گروه ی زیر ل ش کنیم. پیدا را G در گروه بزرگترین م خواهیم دارد.

م دهد. نشان

را G گراف رئوس م خواهیم است. شده داده G = (V,E) جهت بدون گراف گراف آمیزی رنگ .۶
کمترین با آمیزی رنگ ی دنبال باالخص نباشند. همرنگ همسایه راس دو هیچ که کنیم رنگ طوری

م دهد. نشان را شده داده گراف از آمیزی رنگ ی زیر ل ش هستیم. رنگ تعداد

آیا بدانیم م خواهیم است. شده داده G = (V,E) جهت بدون گراف k طول با مسیری کردن پیدا .٧
راس هیچ و باشد داشته یال k مسیر یعن باشد؟ k طولش که دارد وجود ساده مسیری G گراف در

م دهد. نشان شده داده گراف در را ۶ طول با ساده مسیر ی زیر ل ش نشود. تکرار مسیر در



e حذف گاه هر م شود گفته پل e ∈ E یال به G = (V,E) ساده گراف در گراف در پل کردن پیدا .٨
شود باعث e حذف ر دی عبارت به شود. اضافه G همبند مولفه های تعداد به که شود باعث گراف از
اند، شده مشخص قرمز رنگ با که یالهایی زیر ل ش در بدهند. دست از را اتصالشان G از راس دو که

هستند. پل

کند. پیدا را گراف پلهای همه و خوانده فایل را گراف ی اطالعات که کنید پیاده سازی را وریتم ال

احتمال با آن یال هر که است گراف Gp تصادف گراف آستانه. پدیده و تصادف گرافهای تحلیل .٩
رئوس تعداد با Gp تصادف گراف برای بدانیم م خواهیم پروژه این در است. شده ایجاد p ∈ [0, 1]

ی داشتن آستانه در است. خاص ویژگ ی داشتن آستانه در گراف p از انتخابی چه برای زیاد،
احتمال به را مربوطه ویژگ گراف دهیم کاهش کم بسیار مقداری را p اگر که است معن بدین ویژگ
ویژگیهای از نمونه چند دارد. را شده داده ویژگ زیاد احتمال به گراف p برای ول داشت نخواهد زیاد

است. شده داده زیر لیست در نظر مورد

مثلث n داشتن •
بودن همبند •

سری ی حاوی لیست خواند. م فایل از را مختلف تلفن تماسهای از لیست برنامه . تلفن نسبت .١٠
است. شده داده تلفن شماره زوج بصورت که است تلفن تماس

23451134 - 34532212
49822231 - 12334245
98797088 - 23874098
…



وجود تماسها لیست در y − x یا x − y تلفن تماس اگر دارند ی درجه نسبت y و x تلفن شماره
z تلفن شماره و باشند نداشته اول درجه نسبت اگر دارند دوم درجه نسبت y و x تلفن شماره دارد.
x تلفن شماره ترتیب همین به باشد. داشته y و x دوی هر با اول درجه نسبت که باشد داشته وجود
باشد داشته وجود z تلفن شماره و باشند نداشته i از کمتر درجه نسبت اگر دارند iام درجه نسبت y و

باید برنامه باشد. داشته ام i− 1 نسبت y و x با که

کند. ثبت را جدید تماس ی •
و نه یا دارند هم با نسبت آیا y و xکه کند م مشخص و گرفته کاربر از را y و x تلفن شماره •

است. درجه کدام از دارند نسبت اگر

ام i, j خانه L(i, j) کنید فرض یرید. ب فرض را n × n ابعاد با بعدی دو جدول ی زندگ بازی .١١
م تواند حالت دو سلول هر م شود. گفته سلول ی جدول از خانه هر به بازی این در باشد. جدول
چپ انتهای ستونهای که است این بر فرض هستند. همسایه مجاور سلولهای مرده. یا زنده باشد: داشته

دارد. همسایه هشت جدول سلول هر پس هستند. مجاور جدول پایین و باالیی سطرهای و راست و

آبی. رنگ با L(3, 2) خانه همسایه های و شده اند مشخص قرمز رنگ با L(1, 5) خانه همسایه های :١ ل ش

است. حاکم جدول بازی مورد در زیر قوانین

جمعیت) کمبود دلیل (به م میرد. زنده، همسایه ٢ از کمتر با زنده سلول هر •
جمعیت) ازدحام دلیل (به م میرد. زنده، همسایه ٣ از بیش با زنده سلول هر •

م رود. بعد نسل به و م ماند زنده زنده، همسایه ٣ یا ٢ با زنده سلول هر •

م شود. زنده دوباره زنده، همسایه ٣ دقیقاً با مرده سلول هر •

خواهد صورت چه به جدول وضعیت نهایت در کنیم، شروع خاص وضعیت با اگر با بدانیم م خواهیم
دهد. نشان انیمیشن ی بصورت را ها وضعیت تغییر باید برنامه بود.



اه فروش ی تراکنشهای ثبت برای کامپیوتری سامانه ی طراح هدف پروژه این در اه فروش سامانه .١٢
با اه فروش سادگ برای است. شده انجام ش گرا طراح اساس بر که است ترونی ال وسایل با
فایلهای قالب در باید اطالعات دهد. ارائه را زیر انات ام باید برنامه م گیریم. نظر در را شعبه ی تنها

شوند. ذخیره متن

کاال قلم هر باشد. داشته را انبار) و اه فروش (در موجود اقالم از لیست باید موجودی: لیست •
ی (برای خرید قیمت اه، فروش در موجود انبار، در موجودی تعداد، مانند اطالعات شامل

است. واحد) ی (برای فروش قیمت واحد)،
مربوط اطالعات باید انبار) به اه فروش (یا اه فروش به انبار از کاال انتقال صورت در کاال: انتقال •

شود. منعکس سامان در انتقال به
به و کاال مقدار (چه شود ثبت فروش به مربوط اطالعات باید فروش صورت در کاال: فروش •

خریدار). اسم و فروش تاریخ همراه به است رفته فروش به قیمت چه
شده. خریداری کاالهای به مربوط اطالعات ثبت و انبار به کردن اضافه کاال: خرید •

شده. عاید سود و ماهانه فروش و خرید میزان از گزارش •


