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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

Haberleﬂme
P›nar evde parti yapmaya karar verir. Telefonunda
numaras› kay›tl› olan okul arkadaﬂlar›n›n hepsini
aray›p davet eder ve onlardan da telefonlar›nda kay›tl› olan okul arkadaﬂlar›n›n hepsini aramas›n› ister. Hatta zincirleme bir ﬂekilde haberi alan herkesin arayabilece¤i bütün okul arkadaﬂlar›n› aramas›n› ister. Sizden istenen P›nar'›n partisine kaç kiﬂinin davet edildi¤ini bulmak.
Varsay›mlar
• Okulda n adet ö¤renci vard›r (2 ≤ n ≤1000).
• Her ö¤rencinin bir okul numaras› vard›r. Bu numaralar 1 ile n aras›ndad›r ve herkesin numaras›
farkl›d›r.

Haberleﬂme 2
AAA ﬂirketinde çal›ﬂanlar aras› haberleﬂme ilginç
bir sistemle yürütülmektedir. Bu sisteme göre,
her eleman›n daha önceden belli ve de¤iﬂmeyen
listesi vard›r ve toplant› olaca¤› zaman bu listedeki di¤er bütün elemanlara kendisindeki bütün bilgileri ulaﬂt›rmas› gerekmektedir (kendisine baﬂkalar›ndan yeni gelen bilgiler de dahil). Yeni gelen müdür ilk toplant›s›n› yapt›ktan sonra farkeder ki, bu sistemde bir sorun vard›r. Çünkü bütün
belgeler herkese ulaﬂamamaktad›r. Bunun üzerine müdür tüm elemanlar›n listelerini al›r ve onlara toplamda en az say›da ekleme yaparak bu sorunu düzeltebilece¤ini söyler. Sizden istenen bu
konuda yeni müdüre yard›mc› olman›z.
Varsay›mlar
• ﬁirkette n adet çal›ﬂan vard›r (2 <= n <=

•P›nar'›n ö¤renci numaras› 1'dir.
Girdi
• Girdiler “haberlesme.gir” isimli dosyadan okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda ö¤renci say›s›n› ifade eden n verilecektir.
• Takip eden n sat›rda, okul numaras› 1 olan ö¤renciden baﬂlayarak s›ras›yla bütün ö¤rencilerin
telefonunda kay›tl› olan arkadaﬂlar›n›n okul numaras› verilecektir. Her sat›rda ilk önce bir adet
tamsay›, o ö¤rencinin telefonunda kay›tl› okul arkadaﬂ› say›s›n› ifade edecek, daha sonra o say›
kadar tamsay› da telefonunda kay›tl› ö¤rencilerin
okul numaras›n› gösterecektir.

Ç›kt›
• Ç›kt›lar “haberlesme.cik” isimli dosyaya yaz›lmal›.
• Tek bir say› bulunacakt›r. Kaç kiﬂinin davet edildi¤ini gösterecektir.
Örnek
haberlesme.gir:
5
225
11
251
12
231
haberlesme.cik:
3
2, 3 ve 5 numaral› ö¤rencilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

1000).
• Her çal›ﬂan›n listesinde en az bir kiﬂi vard›r.
• Her çal›ﬂan›n bir numaras› vard›r. Bu numaralar 1 ile n aras›ndad›r ve herkesin numaras› farkl›d›r.
Girdi
• Girdiler “haberlesme2.gir” isimli dosyadan
okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda çal›ﬂan say›s›n› ifade eden n verilecektir.
• Takip eden n sat›rda, 1 numaral› elemandan
baﬂlayarak s›ras›yla bütün elemanlar›n listeleri verilecektir. Her sat›rda ilk önce bir adet tamsay›, o
eleman›n listesindeki kiﬂi say›s›n› ifade edecek,
daha sonra o say› kadar tamsay› da listesindeki
elemanlar›n numaras›n› gösterecektir.
Ç›kt›
• Ç›kt›lar “haberlesme2.cik” isimli dosyaya

yaz›lmal›d›r.
• Tek bir say› bulunacakt›r. Yap›lmas› gereken
ekleme say›s›n› vermelidir.

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
1 ≤ i ≤ m ve 1 ≤ j ≤ n ve U(0, 0) = 0, U(0, j) = 0
Yaz› 1
ve U(i, 0) = 0 diyelim. Bu durumda,
Bu problem bilgisayar biliminde “Longest
Common Substring” yani “en uzun ortak alt dizgi” olarak bilinir. Anlataca¤›m çözüm dinamik
programlama kullan›r ve bu problemin en verimli çözüm yöntemlerindendir. Dinamik programlama, genel olarak, sonucunu bildi¤imiz küçük parçalar› kullanarak büyük parçalar› çözme esas›na
dayan›r. Bu problemde ﬂöyle bir çözüm yöntemi
kullanabiliriz:
Birinci dizgiye (yaz›ya) A, ikinci dizgiye B diyelim.
A[i] ile birinci dizginin i’inci karakterini, B[j]
ile ikinci dizginin j’inci karakterini ifade edelim.
U(i, j), A’n›n ilk i adet karakterinin ve B’nin
ilk j adet karakterinin A[i] ve B[j]’yi içeren en
uzun ortak alt dizginin uzunlu¤u olsun. Örnek
verecek olursak:
abcdefgh
lmnbcdkls
dizgilerini ele ald›¤›m›z zaman, U(4, 6) = 3
olur (birinci dizginin 4. harfiyle ve ikinci dizginin
6. harfiyle biten en uzun ortak alt dizgi “bcd”dir).

E¤er A[i] ve B[j] ayn› de¤ilse: U(i, j) = 0
E¤er A[i] ve B[j] ayn› ise: U(i, j) = U(i-1, j-1) + 1.

Sorudaki örne¤imizi hat›rlayacak olursak,
okadakabasakali
okabasaoka
dizgileri için ﬂekildeki gibi U’yu gösteren bir
tablo oluﬂturabiliriz (U(i, j), i nolu sütun ve j nolu sat›r›n de¤eri).

Bu tabloyu s›rayla sat›r sat›r giderek oluﬂturabiliriz. Bizden istenen cevap, yani iki dizginin en
uzun ortak alt dizgisinin uzunlu¤u, bu tablonun
en büyük eleman›d›r (bizim örne¤imizde 6). Herhangi A ve B için benzer bir tablo oluﬂturarak çö-

Örnek
haberlesme2.gir:
5
225
14
251
12
13
haberlesme2.cik:
1
2 nolu eleman›n listesine 1 nolu eleman› eklersek
istenileni yapm›ﬂ oluruz (farkl› ﬂekillerde de
sorunu halledebiliriz).

züme ulaﬂabiliriz.
Bellekten kazanmak için tablonun tamam›n›
tutmay›z. Sadece tek sat›r bilgi tutmak yeterlidir.

Yaz› 2
Bu soruda da ilk soruda kulland›¤›m›z gibi
dinamik programlama kullanarak ve benzer bir
çözüm yolu izleyerek sonuca ulaﬂabiliriz.
0 ≤ i≤ m, 0 ≤ j ≤ n, 0 ≤ k ≤ p, 0 ≤ l ≤ q
diyelim. A[i, j] birinci dikdörtgenin i’inci sat›r ve
j’inci sütunundaki karakter, B[k, l] ikinci
dikdörtgenin k’›nc› sat›r ve l’inci sütunundaki
karakter olsun.
E¤er i=0 veya j=0 veya k=0 veya l=0 veya
A[i, j] ≠ B[k, l] ise U(i, j, k, l) = 0,
Di¤er durumlarda U(i, j, k, l) = min{U(i, j-1,
k, l-1), U(i-1, j, k-1, l), U(i-1, j-1, k-1, l-1)} + 1
diyebiliriz. 4 boyutlu U tablosunu oluﬂturursak,
bu tablonun en büyük eleman› bizi sorunun
cevab›na ulaﬂt›r›r.
Bellekten kazanmak için U tablosunun
tamam›n› tutmay›z. 3 boyutlu bir U tablosu
yeterli olacakt›r.

Ekim 2005 103 B‹L‹M ve TEKN‹K

