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ODTÜ Bilgisayar Toplulu¤u’nun Bilim ve Teknik için haz›rlad›¤› bu sayfayla, bilgisayar bilimlerinin temel problemlerini
tan›tmay› amaçl›yoruz. Bu problemler için herhangi bir dilde yazaca¤›n›z çözüm kodunu bteknik@tubitak.gov.tr adresine
yollayabilirsiniz. Her ay sonunda o ay›n çözümlerine ve yap›lan de¤erlendirme sonucu toplad›¤›n›z puanlara web
sitemizden (www.biltek tubitak.gov.tr) ulaﬂabilirsiniz. Y›l sonunda en fazla puan toplayan yar›ﬂmac›ya özel bir ödül
verece¤iz. ‹lgilenenler için ODTÜ Bilgisayar Toplulu¤u’nun web sitesi: http://www.cclub.metu.edu.tr/biltek

Yaz›
Çiftçi O¤uz, tarlas›n› kazmakla u¤raﬂt›¤› s›cak
bir yaz gününde tarlas›n›n farkl› yerlerinde
çok eski, iki kutu bulur. Kutular›n içerisinde
birer tane ka¤›t vard›r. Ka¤›tlarda yaz›lanlara
anlam veremeyen O¤uz, köyün bilgesi
Umut’un yan›na gider. Umut ka¤›tlar› uzun
süre incedikten sonra “Bu ka¤›tlarda yazan
yaz›lar›n en uzun ortak k›s›mlar›n› bulursak
sorunu çözmüﬂ oluruz” der. Sizden istenen
bu konuda Umut ve O¤uz’a yard›mc› olacak
program› yazman›z.

Varsay›mlar
• Ka¤›tlardaki yaz›lar›n uzunluklar› m ve n dir (1
≤ n,m ≤ 1000).
•Yaz›larda sadece ‹ngiliz alfabesinin küçük harfleri vard›r.

Yaz› 2
Y›llar sonra çiftçi O¤uz’un o¤lu yine tarlada çal›ﬂ›rken benzer ﬂekilde iki adet kutu bulur. Bu
sefer kutulardaki yaz›lar düz yaz› ﬂeklinde de¤il, karelerden oluﬂan büyük bir dikdörtgenin
her karesine bir harf gelecek ﬂekildedir. O¤uz,
babas›n›n baﬂ›na gelen olay› hat›rlar ve hemen
köyün bilgesi Umut’un yan›na gider. Umut biraz inceledikten sonra bu kez en büyük ortak
kareyi ç›karmak gerekti¤ini bulur.

Varsay›mlar
• Birinci ka¤›ttaki yaz› mxn’lik bir dikdörtgende, ikinci ka¤›ttaki yaz› pxq’luk bir dikdörtgendedir (1 ≤ n,m,p,q ≤ 200). m ve p sat›r say›lar›n›, n ve q sütun say›lar›n› ifade etmektedir.
• Yaz›larda sadece ‹ngiliz alfabesinin küçük
harfleri vard›r.

Girdi
• Girdiler “yazi2.gir” isimli dosyadan okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda dikdörtgenlerin boyutlar›n› ifade
eden m,n,p,q s›rayla verilecektir.
• Takip eden m sat›r›n herbirisinde n tane
harf bulunacakt›r.
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Girdi
• Girdiler “yazi.gir” isimli dosyadan okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda ﬂehir say›s›n› ifade eden m ve n
verilecektir.
• Takip eden sat›rda uzunlu¤u m olan yaz› verilecektir.
•Sonraki sat›rda uzunlu¤u n olan yaz› verilecektir.

Örnek
yollar.gir:
15 10
okadakabasakali
okabasaoka
yollar.cik:
6
kabasa

Ç›kt›
• Ç›kt›lar “yazi.cik” isimli dosyaya yaz›lacakt›r.
• ‹lk sat›rda en uzun ortak k›sm›n uzunlu¤unu
ifade eden bir adet tamsay› bulunacakt›r.
• ‹kinci sat›rda en uzun ortak k›s›m bulunacakt›r.

• Takip eden p sat›r›n herbirisinde q tane harf
bulunacakt›r.

Ç›kt›
• Ç›kt›lar “yazi2.cik” isimli dosyaya yaz›lacakt›r.
• Tek sat›rda en büyük ortak karenin boyutlar›n› ifade eden bir adet tamsay› bulunacakt›r.
Örnek

*Ortak k›s›m, tek parça halinde
bulunmal›d›r. Örne¤in “alirveli” ve “aliveli”
sözcüklerinin en uzun ortak k›s›mlar› “veli”
dir, “aliveli” de¤il.
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Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Yollar 1
Bu problem bilgisayar biliminde “Minumum Spanning Tree (MST)” yani “en küçük
kapsar a¤aç” olarak bilinir. Kruskal’›n algoritmas› ve Prim’in algoritmas› bu problemi çözmek için en s›k kullan›lan algoritmalard›r. Bunlardan Kruskal’›n algoritmas› ﬂu ﬂekildedir:
0. Bütün yollar› siyaha boyayal›m.
1. Her ﬂehir için ayr› birer küme oluﬂtural›m ve bunlar› numaraland›ral›m.
2. Bütün yollar› uzunluklar›na göre küçükten büyü¤e s›ralayal›m.
3. S›ralanm›ﬂ olan yollardan s›ras› geleni
alal›m (ilk baﬂta en küçü¤ü, daha sonra bir
sonrakini...). E¤er bu yolun iki ucundaki ﬂehir
ayn› kümede de¤il ise bu yolu k›rm›z›ya boyayal›m ve bu iki uçtaki ﬂehirlerin kümelerini
birleﬂtirelim. Bu iﬂlemi bütün yollar bitene kadar uygulayal›m (asl›nda tüm ﬂehirleri ayn›
kümede toplayana kadar uygulamak yeterli).
Örne¤imiz üzerinde algoritmay› uygulaya cak olursak:

‹lk olarak bütün yollar› siyaha boyayal›m.
Her ﬂehrin kümesi kendi numaras› olsun, yani 1. ﬂehir 1. kümede, 2. ﬂehir 2. kümede vb.
Bütün yollar› s›ralarsak:
3 (3. ﬂehirle 4. ﬂehir aras›), 4 (3-6 aras›),
5 (4-6 aras›), 6 (1-3 aras›), 6 (1-2 aras›), 7
(1-4 aras›), 7 (2-3 aras›), 10 (2-5 aras›), 12 (5-6
aras›).
1. küme = {1}
2. küme = {2}
3. küme = {3}
4. küme = {4}
5. küme = {5}
6. küme = {6}

ﬁimdi s›rayla yollar› alal›m. En k›sa olan
yol, 3. ﬂehri 4. ﬂehre ba¤layan 3 uzunluktaki
yol. Bu ﬂehirler farkl› kümelerde oldu¤u için

bu yolu k›rm›z›ya boyayal›m. 3. ve 4. ﬂehirlerin kümelerini birleﬂtirelim, örne¤in iki ﬂehrin
de yeni kümesi 3 olsun (4 de yapabiliriz, tek
önemli olan ayn› kümede olmalar›).
1. küme = {1}
2. küme = {2}
3. küme = {3, 4}
4. küme = {}
5. küme = {5}
6. küme = {6}

S›radaki yol, 1. ﬂehri 2. ﬂehre ba¤layan 6
uzunluktaki yol. Bu ﬂehirler farkl› kümelerde
oldu¤u için bu yolu k›rm›z›ya boyayal›m. 1. ve
2. ﬂehirlerin kümelerini birleﬂtirelim, örne¤in
2. ﬂehri de 1. kümeye alal›m.
1. küme = {1, 2, 3, 4, 6}
2. küme = {}
3. küme = {}
4. küme = {}
5. küme = {5}
6. küme = {}

S›radaki yol, 3. ﬂehri 6. ﬂehre ba¤layan 4
uzunluktaki yol. Bu ﬂehirler farkl› kümelerde
oldu¤u için bu yolu k›rm›z›ya boyayal›m. 3. ve
6. ﬂehirlerin kümelerini birleﬂtirelim, örne¤in
6. ﬂehri de 3. kümeye alal›m.
1. küme = {1}
2. küme = {2}
3. küme = {3, 4, 6}
4. küme = {}
5. küme = {5}
6. küme = {}

S›radaki yol, 1. ﬂehri 4. ﬂehre ba¤layan 7
uzunluktaki yol. Bu ﬂehirler ayn› kümede oldu¤u için devam edelim. Ayn› ﬂekilde 3. ve 2.
ﬂehirler de ayn› kümede oldu¤u için uzunlu¤u 7 olan di¤er yolu da atlayal›m. S›radaki yol
2. ve 5. ﬂehirleri ba¤layan 10 uzunluktaki yol.
Bu yolu da k›rm›z›ya boyay›p kümeleri birleﬂtirelim. ‹ﬂlemi burada bitirebiliriz (tüm ﬂehirler ayn› kümede). Devam edersek uzunlu¤u
12 olan yolun k›rm›z›ya boyanamayaca¤›n›
görebiliriz.
1. küme = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 2. küme = {}
3. küme = {}
4. küme = {}
5. küme = {}
6. küme = {}
Biraz inceledi¤imiz zaman görece¤imiz
üzere, bizden istenilen, k›rm›z›ya boyal› yollar›n say›s› ve bu yollar. Bu algoritmay› kullanarak çözüme ulaﬂabiliriz. K›rm›z›ya boyal› yollar›n say›s› her zaman ﬂehir say›s› – 1 kadard›r. Çünkü algoritmadaki boyama iﬂini ﬂehir
say›s› - 1 kez uygularsak bütün ﬂehirleri ayn›
kümede toplam›ﬂ oluruz ve aç›kça görülebilir
ki bu kümedeki bütün ﬂehir ikilileri aras›nda
bir yol vard›r.

S›radaki yol, 4. ﬂehri 6. ﬂehre ba¤layan 5
uzunluktaki yol. Bu ﬂehirler ayn› kümede oldu¤u için (3. kümede) devam edelim. S›radaki yol, 3. ﬂehri 1. ﬂehre ba¤layan 6 uzunluktaki yol. Bu ﬂehirler farkl› kümelerde oldu¤u
için bu yolu k›rm›z›ya boyayal›m. 3. ve 1. ﬂehirlerin kümelerini birleﬂtirelim, örne¤in 3., 4.
ve 6. ﬂehirlerin kümesini de 1 yapal›m.
1. küme = {1, 3, 4, 6}
2. küme = {2}
3. küme = {}
4. küme = {}
5. küme = {5}
6. küme = {}

Yollar 2
‹lk sorunun çözümünü biraz de¤iﬂtirerek
bu soruya da çözüm üretebiliriz. ﬁöyle ki:
0. Daha önceden yenilenmiﬂ yollar› k›rm›z›ya, di¤erlerini siyaha boyayal›m.
1. Her ﬂehir için ayr› birer küme oluﬂtural›m ve bunlar› numaraland›ral›m. Daha sonra
k›rm›z› ile birbirine ba¤lanm›ﬂ ﬂehirlerin kümelerini birleﬂtirelim.
2. Siyah yollar›, uzunluklar›na göre küçükten büyü¤e s›ralayal›m.
3. S›ralanm›ﬂ olan yollardan s›ras› geleni
alal›m (ilk baﬂta en küçü¤ü, daha sonra bir
sonrakini...). E¤er bu yolun iki ucundaki ﬂehir
ayn› kümede de¤il ise bu yolu k›rm›z›ya boyayal›m ve bu iki uçtaki ﬂehirlerin kümelerini
birleﬂtirelim. Bu iﬂlemi bütün yollar bitene kadar uygulayal›m.
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