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Güvenlik
ABC ﬂirketinin binas› çok güvenli bir
ﬂekilde korunmaktad›r. Öyle ki, binan›n
merkezinde bir yere koyulan bir dedektör
sayesinde binan›n içindeki bütün insanlar
alg›lanabilmektedir. Fakat bu dedektörün
alg›lad›¤› alan dairesel bir alan oldu¤u
için binan›n d›ﬂ›nda kalan baz› bölgeler de
dedektörün kapsama alandad›r ve binan›n
d›ﬂ›nda insan oldu¤u zaman da uyar›
verebilmektedir. Sizden istenen ABC
ﬂirketini bu durumdan kurtarman›z, yani
gelen uyar›n›n bina içinden olup
olmad›¤›n› kontrol eden bir program
yazman›z.
Varsay›mlar
• ABC ﬂirketinin binas› bir çokgen
ﬂeklindedir ve bu çokgen n köﬂelidir.
• Size çokgen verilirken çokgenin
köﬂeleri saat yönünde ve s›rayla
verilecektir.
Girdi
• Girdiler "guvenlik.gir" isimli

Güvenlik 2
ABC ﬂirketine eski binas› yetmeyince
ﬂirket yeni binaya taﬂ›nmaya karar verir.
Yeni taﬂ›nd›klar› bina iki bloktan oluﬂmaktad›r. Güvenli¤e önem veren ﬂirket iki blo¤a da bir önceki soruda bahsedilen dedektörlerden yerleﬂtirmeye karar verir. Fakat
bu kez sistemin farkl› bir sorunu vard›r.
Öyle ki; iki blok kesiﬂti¤i için arada kalan
alan iki detektör taraf›ndan da alg›lanacak ve fazladan uyar› al›nacakt›r. Bunu
engellemek için arada kalan alan›n sadece birisi taraf›ndan alg›lanmas› istenmektedir. Sizden istenen arada kalan alan›
bulman›z.
Varsay›mlar
• Bloklar d›ﬂbükey çokgen ﬂeklindedir. Birinci blo¤un n köﬂesi, ikinci blo¤un
m köﬂesi bulunmaktad›r.
• Çokgenler verilirken çokgenin köﬂeleri saat yönünde ve s›rayla verilecektir.
• Arada kalan çokgeni verirken çokgenin köﬂelerinin birisinden baﬂlayarak s›rayla ve saat yönünde vermeniz gerekmektedir.
Girdi
• Girdiler "guvenlik2.gir" isimli dosyadan okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda ilk çokgenin (blo¤un ﬂekB‹L‹M ve TEKN‹K 102 Aral›k 2005

dosyadan okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda çokgenin (binan›n ﬂekli)
köﬂelerinin say›s›n› ifade eden n
verilecektir.
• Takip eden n sat›r›n her birisinde iki
adet pozitif tamsay› verilecektir. Bu
say›lar s›radaki köﬂenin x ve y
koordinatlar›n› belirtecektir.
• Takip eden sat›rda iki adet pozitif

tamsay› bulunacakt›r. Bu say›lar uyar›ya
neden olan insan›n koordinatlar›n› ifade
edecektir.
Ç›kt›
• Ç›kt›lar "guvenlik.cik" isimli dosyaya
yaz›lacakt›r.
• Uyar›ya neden olan insan bina içinde
ise "EVET", d›ﬂ›nda ise "HAYIR"
bas›lacakt›r.

Örnek
guvenlik.gir:
6
34
63
51
42
21
13
54
guvenlik.cik:
HAYIR

li) köﬂelerinin say›s›n› ifade eden n verilecektir.
• Takip eden n sat›r›n her birisinde iki
adet pozitif tamsay› verilecektir. Bu say›lar s›radaki köﬂenin x ve y koordinatlar›n›
belirtecektir.
• Takip eden sat›rda ikinci çokgenin
(blo¤un ﬂekli) köﬂelerinin say›s›n› ifade
eden m verilecektir.
• Takip eden m sat›r›n her birisinde
iki adet pozitif tamsay› verilecektir. Bu say›lar s›radaki köﬂenin x ve y koordinatlar›n› belirtecektir.
Örnek

guvenlik2.gir:
5
13
34
43
41
21
5
63
51
32

33
54

guvenlik2.cik:
5
43
4 1.5
32
33
3.66 3.33

Ç›kt›
• Ç›kt›lar "guvenlik2.cik" isimli dosyaya yaz›lacakt›r.
• Ç›kt›n›n ilk sat›r›nda arada kalan
çokgenin köﬂe say›s›n› ifade eden p verilecektir.
• Takip eden p adet sat›r›n her birisinde iki adet reel say› bulunacakt›r (reel say›lar›n virgülden sonra en fazla iki basama¤› bas›lacakt›r). Bu say›lar arada kalan
çokgenin köﬂelerinin x ve y koordinatlar›n› belirteceklerdir.
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Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Mant›ksal ‹fadeler
Bu problemi ünlü bilgisayar
bilimcilerinden olan Dijkstra'n›n
algoritmas› ile çözebiliriz. Bu algoritma verilen matematiksel bir
ifadeyi hesaplamak için kullan›l›r.
Algoritmada, geçen say›da bahsetti¤imiz veri yap›lar›ndan y›¤›n
kullan›l›r. Algoritman›n bizim örne¤imize uygulamas›ndan bahsedecek olursak:
0. ‹ki adet y›¤›n aç›l›r, bunlardan birisi operatörler için (!, & ve
|), di¤eri ise önermeler için.
1. ‹fadenin baﬂ›ndan baﬂlanarak s›rayla ilerlenir.
2. S›radaki bir önerme ise de¤eri önerme y›¤›n›na koyulur.
3. S›radaki bir aç parantez ise
operatör y›¤›n›na koyulur.
4. S›radaki bir operatör ise
operatör y›¤›n›na bak›l›r.
a. E¤er en üstteki eleman›n
önceli¤i kendisininkinden küçük
ise s›radaki operatör, operatör
y›¤›n›na koyulur.

Mant›ksal ‹fadeler 2
‹ki çözüm yolundan gidebiliriz:
1. Olas› bütün önerme de¤er
dizileri denenir. Verilen sonucu
üretenler bas›l›r. Verilen örne¤imizi hat›rlayacak olursak:
3
pqs
p & q | !p & s
D
S›ras›yla:
YYY, YYD, YDY, YDD, DYY,
DYD, DDY, DDD
denenir. Bütün bu olas› de¤er
dizilerini ﬂu ﬂekilde üretebiliriz.
0'dan 2n 'e kadar olan say›lar›n
ikili yaz›l›mlar›n› düﬂünelim:
000, 001, 010, 011, 100, 101,
110, 111
Burada 1'leri D, 0'lar› Y gibi
düﬂünürsek üstteki dizilimleri elde
etmiﬂ oluruz. Daha sonra s›ras›yla
bütün de¤er dizilerini bir önceki
soruda yazd›¤›m›z algoritmay› kullanarak de¤erlendiririz ve sonucu
veriyorsa basar›z.
2. Bir önceki soruda bahsedilen Dijkstra'n›n algoritmas›n› biraz düzenlememiz gerekecek. Ama
daha önce a¤aç ismi verilen veri
yap›s›ndan bahsedelim. A¤aç bir
kökten veya bir kök ve köke ba¤l›
a¤açlardan (çocuklardan) oluﬂan

b. E¤er en üstteki eleman›n
önceli¤i kendisininkiyle ayn› ise:
i. Bu operator ! ise,
operator y›¤›n›na koyulur
ii. Bu operatör | veya
& ise operatör y›¤›n›n›n en üstündeki eleman çekilir, önerme
y›¤›n›ndan iki adet eleman çekilir, bu elemanlar operatör y›¤›n›ndan çekilen operatöre göre iﬂle-

me sokulup sonucu önerme y›¤›n›na bas›l›r ve s›radaki operatör
operatör y›¤›n›na bas›l›r.
c. E¤er en üstteki eleman›n
önceli¤i kendisininkinden büyükse, en üstteki eleman bu y›¤›ndan
çekilir.
i. E¤er çekilen eleman
! ise, önerme y›¤›n›ndan bir eleman çekilip ! ile iﬂlenmiﬂ hali

veri yap›s›d›r. ﬁekilde bir a¤aç örne¤i görebiliriz:
Bu a¤aç üzerinde özyinelemeli
bir algoritma kullanaca¤›z. Yani algoritmay› çal›ﬂt›r›rken önce varsa
sa¤ çocu¤u için çal›ﬂt›r›r›z, sonra
varsa sol çocu¤u için çal›ﬂt›r›r›z, ç›kan sonuçlar› kendi kökündeki
elemana göre iﬂleyip sonucu buluruz.
Bir önceki soruda bahsedilen
algoritmada önerme y›¤›n›na önermenin de¤erini de¤il de önermeler
ve operatörlerden oluﬂan bir a¤aç
ﬂeklinde basarsak en sonunda
önerme y›¤›n›nda bir a¤aç kal›r.
Verilen örne¤imiz için ﬂekildeki gi-

bi bir a¤aç oluﬂur:
Bu a¤ac› oluﬂt›rduktan sonra:
1. A¤ac›n kökündeki bir önerme ise, o a¤ac›n almas› gereken
de¤er önermeye verilir.
2. A¤ac›n kökündeki ! ise, a¤ac›n almas› gereken de¤erin de¤il'ini çocu¤un almas› istenir ve algoritma çocuk için uygulan›r.
3. A¤ac›n kökündeki & ise:
a. A¤ac›n almas› gereken de¤er
D ise, a¤ac›n sol ve sa¤ çocu¤unun
D de¤eri almas› istenir ve
algoritma çocuklar için uygulan›r.
b. A¤ac›n almas› gereken de¤er
Y ise
i. A¤ac›n sol çocu¤u-

önerme y›¤›n›na koyulur.
ii. E¤er & veya | ise
önerme y›¤›n›ndan iki eleman çekilip bu operatöre göre iﬂleme sokulur ve sonucu tekrar önerme
y›¤›n›na koyulur S›radaki operatör operatör y›¤›n›na koyulabilene kadar bu iﬂlem devam eder.
5. S›radaki bir kapa parantez
ise, operatör y›¤›n›nda aç parantez görene kadar operatör y›¤›n›ndan bir eleman çekilir:
a. ! ise önerme y›¤›n›ndan bir
eleman çekilerek eleman›n ! ile
iﬂlenmiﬂ hali önerme y›¤›n›na
tekrar bas›l›r.
b. & veya | ise önerme y›¤›n›ndan iki eleman çekilerek bu
iki eleman›n bu operatör ile iﬂlenmiﬂ hali tekrar önerme y›¤›n›na
bas›l›r
6. E¤er ifadenin sonuna geldiysek yukardaki iﬂlem operatör y›¤›n›
boﬂalana kadar devam ettirilir.
7. En sonunda önerme y›¤›n›nda kalan sonuç bu ifadenin sonucudur.
nun D, sa¤ çocu¤unun Y olmas› istenir ve algoritma çocuklar için uygulan›r.
ii. A¤ac›n sol çocu¤unun Y, sa¤ çocu¤unun D olmas› istenir ve algoritma çocuklar için uygulan›r.
iii. A¤ac›n iki çocu¤unun da Y olmas› istenir ve algoritma çocuklar için uygulan›r.
4. A¤ac›n kökündeki | ise:
a. A¤ac›n almas› gereken de¤er
Y ise, a¤ac›n sol ve sa¤ çocu¤unun
Y de¤eri almas› istenir ve
algoritma çocuklar için uygulan›r.
b. A¤ac›n almas› gereken de¤er
D ise
i. A¤ac›n sol çocu¤unun D, sa¤ çocu¤unun Y olmas› istenir ve algoritma çocuklar için uygulan›r.
ii. A¤ac›n sol çocu¤unun Y, sa¤ çocu¤unun D olmas› istenir ve algoritma çocuklar için uygulan›r.
iii. A¤ac›n iki çocu¤unun da D olmas› istenir ve algoritma çocuklar için uygulan›r.
Bu ﬂekilde algoritmay› sonuna
kadar uygularsak olas› bütün de¤erleri buluruz. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta, ayn›
önermeye a¤ac›n farkl› dallar›nda
farkl› de¤erler vermemektir.
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