
 1395نیمسال دوم        پروژه طراحی الگوریتم ها  

 به صورت حضوری 31/03/1396 مهلت تحویل:

 نفره( 2)گروه های حداکثر 

 

 

است  321، عدد 123برای مثال، مقلوب عدد  به شما داده می شود و شما باید مقلوب آن را بیابید. nیک عدد مثبت  -1

 می باشد. )توجه داشته باشید که صفرهای انتهای عدد در نمایش مقلوب آن حذف شوند( 29، عدد 9200و مقلوب عدد 

( است که بیانگر تعداد تست کِیس های مسئله است. پس 1<= T <= 100) Tسطر اول شامل یک عدد صحیح  ورودی:

 د.وارد می شو (بیتی 32) Nسطر بعد، در هر سطر یک عدد صحیح  Tدر 

 ، مقلوب آن در یک سطر چاپ شود.Nکیس به ازای هر تست خروجی: 

Sample input: 
6 
12345 
231 
300 
4 
7860 
99 

Sample Output: 
54321 
132 
3 
4 
687 
99 

  



 9را به گونه ای بیابید که فقط شامل ارقام  Xداده شده است. آیا می توانید کوچکترین عدد مثبت  Nیک عدد صحیح  -2

 90به عنوان مثال  باشد( 0و هرچند بار رقم  9میتواند شامل یک بار یا بیشتر رقم  Xبخشپذیر باشد؟ ) Nبوده و بر  0و 

 بخشپذیر باشد. 5کوچکترین عدد با شرایط فوق است که بر 

( است که بیانگر تعداد تست کِیس های مسئله است. پس 1<= T <= 100) Tسطر اول شامل یک عدد صحیح  ورودی:

 ( وارد می شود.1<= N <= 500) Nصحیح سطر بعد، در هر سطر یک عدد  Tدر 

 X)توجه شود که صفرها در سمت چپ عدد  در یک سطر چاپ شود مربوطه Xعدد ، Nبه ازای هر تست کیس خروجی: 

 .نمی تواند وجود داشته باشد(

Sample input: 
3 
5 
7 
1  

Sample Output: 
90 
9009 
9 

  



بتواند تمام اعداد صحیح  xبه شما دو عدد صحیح به عنوان حد پایین و حد باال داده می شود. فرض کنید  -3

low<=x<=high .0تعداد دفعات تکرار ارقام  باشد <= d <= 9  در این مجموعه اعداد را شمارش نموده و در قالب یک

 عنصری در خروجی چاپ نمایید. 10آرایه 

 4، 1، رقم {125 ,124 ,123 ,122}باشد در اینصورت در مجموعه اعداد  high=125و  low=122برای مثال اگر 

 اند.مرتبه و بقیه ارقام هیچ بار تکرار نشده 1، 5مرتبه، رقم  1، 4مرتبه، رقم  1، 3مرتبه، رقم  5، 2مرتبه، رقم 

کِیس های مسئله است. پس  ( است که بیانگر تعداد تست1<= T <= 100) Tسطر اول شامل یک عدد صحیح  ورودی:

و  low>=1 ،low<=highوارد می شود ) highو  lowسطر بعد، در هر سطر دو عدد صحیح  Tدر 

high<=1,000,000,000.) 

عنصری در یک سطرخروجی چاپ شود به طوریکه بین هر دو عنصر یک  10یک آرایه ، به ازای هر تست کیسخروجی: 

 است( xدر مجموعه اعداد  i >= 0اُمین عنصر، نمایانگر تعداد تکرار رقم  i) فاصله خالی چاپ شود. 

Sample input: 
4 
122 125 
90 90 
1 9 
1 20 

Sample Output: 
0 4 5 1 1 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 12 3 2 2 2 2 2 2 2 

  



( خوشگذران یبه شامپانزه معروف )Luchu Bandor که به او کردیم یشامپانزه زندگ کینبود.  یکیبود  یکی -4

. خانم کوچک بامزه اما کوتاه بود یشامپانزه  کیازدواج کرد که  Bunty Mona با یبا ناراحت Luchu .گفتندیم

Luchu بود. او راحت نبود که بایقد بلند و ز Bunty ببرد. مردم در تمام اوقات به یعموم یبه مکانها شرا با خود 

کنه با اسمش جور در  یگرفت که کار میآنرا تحمل کند و او تصم گرینتواست د  Luchu. باالخره، شدندیم رهیآنها خ

درخت  کیاز  Luchu خانم. هر روز یشامپانزه ها رستانیدر دب دیجد دیام کی ی. او شروع کرد به جستجو براادیب

شامپانزه  یهمه  توانستی. از آنجا، او مماندیشروع شود منتظر م یصبحگاه نیصبح که تمر یو برا رودیباال م بامبو

خانم شامپانزه  نیبه دنبال قد بلندتر Luchu . حاالدهندیرا انجام م شانیصبحگاه نیکه تمر ندیخانم را بب یها

اما  .باشد خودشبلندتر از  یکه کم ردیرا در نظر بگ یدوست دارد که کس نیتر از او باشد. او همچن کوتاهکه  گشتیم

خانم را بر  یاز شامپانزه ها صف کی Luchu او نخواهد بود. هر صبح ستیدر ل چگاهیاو ه یبا قد هم اندازه  یکس

خانم  یکه شامپانزه ها قتیحق نیاو با ا کارکند. یم دایپ شیارهایمع یدو تا را با توجه به مجموعه  نیو بهتر داردیم

آنها در عقب  نیآنها در جلو و بلندتر نیکوتاه تر یعنیقدشان مرتب شده اند آسان شده است  بیبه ترت صفدر هر 

کند:  دایخانم را پ یکه دو شامپانزه  دیروز به خصوص کمک کن کیدر  Luchu است که به نیشما ا ی فهیاست. وظ

 .باشد  Luchuآنها که بلند تر از  نیباشد و کوتاه تر  Luchuکه کوتاه تر از  نهاآ نیبلندتر

 ≥ N 1 ≤ N  عدد کیبه شما  یخط ورود نیمسئله وجود دارد. اول نیا یها برا یمجموعه از ورود کی تنها: یورود

در ) دیدار حیعدد صح N شما یست. در خط بعدموجود در صف اخانم  یکه تعداد شامپانزه ها دهدیم( 50000

 دیتوانیفاصله وجود خواهد داشت. م کیبعد از هر عدد، (. دهدیرا مخانم شامپانزه  N که قد 312-1تا  1 یمحدوده 

 دیخواه Q حیعدد صح کی یقدشان مرتب شده اند. در خط بعد ینزول ریغ بیکه شامپانزه ها به ترت دیفرض کن

جستجو خواهد عدد جهت  Q به تعداد ی. سپس در خط بعددهدیکه تعداد جستجوها را م (Q ≤ 25000 ≥ 1) داشت

 یبر رو( 312-1تا  1از  یمحدوده  در)عدد  Q .دهدیرا م Luchu قدهرکدام داشت که  دیعدد خواه Q آمد. پس شما

کرد. اعداد  دیخواه دایپ یخواستپس از هر عدد در خالی فاصله کیشده اند و مانند قبل شما  ستیل سطر کی

 .آمده باشند یخاص بیکه به ترت ستیقرار ن یدرخواست

زن  یشامپانزه نیبلندتر  مربوط بهقدِ  ،عدد نی. اولدیخط چاپ کن کیقد، دو عدد در  یجوهر جست یبرا ی:خروج

زن که بلندتر از او است خواهد  یشامپانزه نیترکوتاه  مربوط بهقدِ  یاست خواهد بود و عدد بعد Luchu که کوتاه تر از

دو قد را  نیاست که هر کدام از ا رممکنیکه غ یاز هم جدا شوند. وقت خالی یفاصله  کیتوسط  دیدو عدد با نیبود. ا

 .دیکن نیگزیجا  (X)بزرگ کسیا کیآن قد را با  د،یابیب



Sample Input: 
4 

1 4 5 7 

3 

4 6 10 
Sample Output: 

1 5 

5 7 

7 X 


