
پایان پروژه برای ایده ها از لیست

كامپیوتر نویس برنامه
٩٧ زمستان . طوس نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش عمران. ده دانش

همه و کرده دریافت را جستجو برای و ال ی بهمراه متن فایل ی برنامه . متن فایل در جستجو . ١
وی ال کردن وارد با کاربر مثال برای م کند. پیدا نظر مورد فایل در را نظر مورد وی ال رخدادهای
برنامه کند. پیدا دارند را tion پسوند و شوند م شروع s حرف به که کلمات همه باید برنامه s*tion

کند. گزارش نیز را هستند کلمات این حاوی که جمالت همه باید همچنین

تویت هر شود. م داده متن فایل ی در شخص تویتهای از ای مجموعه نفر. ی تویتهای تحلیل . ٢
به و کند پردازش را متن فایل باید برنامه شده. داده نیز تویت تاریخ و ساعت شده. نوشته خط ی در

دهد. جواب زیر سواالت

شده؟ استفاده تویتها در بیشتر کلمات چه •
شده؟ ارسال تویت بیشترین روز در ساعت چه در •

شده؟ ارسال تویت بیشترین روزی چه در •
شده؟ ارسال تویت چند هفته هر در متوسط بطور •

باید برنامه کند. م ذخیره فایل ی در را آنها اسم با همراه افراد تلفن شماره برنامه این تلفن. دفترچه . ٣
شخص، اسم گرفتن با همچنین باشد. داشته را نفر ی تلفن شماره و اسم حذف و کردن اضافه توانایی

کند. پیدا وجود صورت در را مذکور شخص به مربوط تلفن شماره باید برنامه

مشخص تاریخ برای ای وظیفه یا مالقات قرار رخداد، کاربر برنامه این در list do To وظایف لیست . ۴
دریافت را روز ی تاریخ برنامه کند. م ذخیره فایل در را مربوطه اطالعات برنامه و کند م وارد را
روز وظایف ویرایش توانایی باید برنامه همچنین کند. م چاپ را روز آن به مربوط وظایف و قرارها و

باشد. داشته را خاص

از لیست حاوی لیست خواند. م فایل از را مختلف تلفن تماسهای از لیست برنامه . تلفن نسبت . ۵
مثال برای تلفهاست. شماره زوج

234511 - 345322
498222 - 123342
987970 - 238740
….

شماره باشد. آمده تماسها لیست در y-x یا x-y زوج اگر دارند ی درجه نسبت y و x تلفن شماره
باشد داشته وجود z تلفن شماره و باشند نداشته اول درجه نسبت اگر دارند دوم درجه نسبت y و x تلفن
ام i درجه نسبت y و x تلفن شماره ترتیب همین به باشد. داشته y و x دوی هر با اول درجه نسبت که
i-نسبت ١ y و x با که باشد داشته وجود z تلفن شماره و باشند نداشته i از کمتر درجه نسبت اگر دارند
هم با نسبت آیا y و x که کند م مشخص و گرفته کاربر از را y و x تلفن شماره برنامه باشد. داشته ام

است. درجه کدام از دارند نسبت اگر و نه یا دارند



اخیر سالهای در مختلف شهرهای هوای دمای به مربوط های داده برنامه . هواشناس های داده تحلیل . ۶
دهد. پاسخ زیر سواالت به که باشد داشته را این توانایی و خوانده متن فایل از را

خاص دوره ای برای تاریخ) و شهر با (همراه شده ثبت دمای کمترین شده، ثبت دمای بیشترین •

خاص دوره ای برای دما میانگین •
بوده ایم؟ گذشته سال به نسبت دما تغییر بیشترین شاهد سالهایی چه •

دهد نشان درخواست شهر و خاص دوره ای برای را دما نمودار •

طول به قطری) یا و عمودی ، افق ) ردیف ی ایجاد هدف نفره، دو بازی این در تایی. ٤ ردیف بازی . ٧
م بازی ٢ عدد با دوم نفر و ١ عدد با اول نفر است. nxn جدول ی در ل ش هم اشیا از ٤ حداقل
خال خانه اولین در باید حتما شده وارد عدد کنند. م وارد جدول در را عددی نوبت به نفر دو هر کند.

عدد ٤ از ردیف زودتر که نفری هر شوند. م پر باال به پایین از ستونهای گیرد. قرار دلخواه ستون ی
است. بازی برنده کرد ایجاد سان ی

باید برنامه و کند م وارد را ۴ . ٣/((٧ ‐ ١٢)*۴+۵) مثل محاسبات عبارات کاربر حساب. ماشین . ٨
ابزارهایی از استفاده اجازه شـما کنید دقت کند. چاپ خروج در و حساب را محاسبات عبارت ارزش

ندارید. برنامه تان در را eval تابع مثل

برنامه خواند. م متن فایل از را کالس ی دانشجویان دانشجویی شماره و نام برنامه نمرات. لیست . ٩
همچنین باشد. داشته مربوطه کالس برای دلخواه) تعداد (به را امتحان و تمرین کردن اضافه قابلیت باید
دانشجو هر نهایی نمره باید برنامه انتهای در کند. م وارد را دانشجو هر امتحان یا و تمرین نمره برنامه

کند. ذخیره فایل در و کرده حساب شده داده ضرایب به توجه با را

تعداد و کرده دریافت را ax + by + c = 0 فرم به را خطوط تعدادی برنامه مثلثها. تعداد شمارش . ١٠
سه از لیست بصورت برنامه ورودی م شمارد. را است شده ایجاد شده داده خطوط توسط که مثلثهایی
م کند. مشخص را خط ی ضرایب فایل خط هر م شود. داده برنامه به فایل قالب در a b c های تایی
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...

باشد داشته را این توانایی و خوانده فایل از را بعدی دو نقاط مختصات از لیست برنامه نقاط تحلیل . ١١
دهد. پاسخ زیر سواالت به که



شده اند؟ واقع خط ی روی که هستند نقطه سه آیا •

مستطیل داخل نقطه چند که کند محاسبه و کرده دریافت را مستطیل ی گوشه های مختصات •
شده اند. واقع شده داده

مثلث داخل وجود نقطه چند که کند محاسبه و کرده دریافت را مثلث ی گوشه های مختصات •
شده اند. واقع شده داده

دایره داخل وجود نقطه چند که کند محاسبه و کرده دریافت را دلخواه مرکز و شعاع با دایره ی •
شده اند. واقع شده داده


