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Yar›ﬂma
ODTÜ Bilgisayar Toplulu¤u bir yar›ﬂma düzenlemeye karar verir. Yar›ﬂma ﬂu ﬂekildedir:
• Yar›ﬂma aç›k bir alanda yap›lmaktad›r.
• Yar›ﬂma alan›nda baz› yerlerde hakemler vard›r.
• Bütün yar›ﬂmac›lar ayn› noktada (hakemde) yar›ﬂmaya baﬂlar. Herkesin eline bir dizi kart verilir.
Bu kartlar›n her birisinde bir harf yazmaktad›r.
• Yar›ﬂmac›, ilk hakemden baﬂlayarak elindeki
kartlardan s›radakini hakeme gösterir ve bu hakem yar›ﬂmac›n›n kendisinden sonra hangi hakeme gitmesi gerekti¤ini söyler.
• Her hakemde bir liste vard›r. Bu listede, kendisine gelen yar›ﬂmac›y› elindeki karta göre hangi
hakeme yönlendirece¤i vard›r.
• Yar›ﬂmac› elindeki kartlar bitene kadar gitmesi
gereken hakemleri gezer ve elindeki kartlar bitmiﬂ
ﬂekilde gitti¤i hakemin sorusunu bilirse yar›ﬂmay›
tamamlam›ﬂ olur.
Yar›ﬂmac›m›z daha önceden de yar›ﬂmaya kat›ld›¤›
için bilmektedir ki, baz› hakemler çok zor bitiﬂ sorusu sormaktad›r ve bunlarda bitirmek pek de iyi
olmayacakt›r. Yar›ﬂma baﬂlamak üzeredir, yar›ﬂmac›lara kart dizileri getirilmiﬂ ve bunlardan istenileni seçmeleri söylenmiﬂtir. Siz olsan›z hangi
kart dizisini seçerdiniz?
Varsay›mlar
• n adet hakem vard›r (2≤n≤100).
• Kartlardaki olas› harflerin say›s› k'd›r ve bu harfler, a harfinden ingiliz alfabesinin k'›nc› harfine
kadard›r (örne¤in k=5 ise olas› harfler a,b,c,d ve
e'dir).
• Her hakemin elinde olas› bütün harfler için hangi hakeme gönderece¤inin listesi vard›r.
• Hakemler 1'den n'e kadar numaraland›r›lm›ﬂt›r
ve ilk hakemin numaras› 1'dir.

Yar›ﬂma 2
Ertesi y›l yar›ﬂmada bir de¤iﬂiklik yap›lmas›na karar verilir. Öyle ki, yar›ﬂmac›lar kendisine verilen
kart grubunu s›ras›yla de¤il de kendi istedi¤i s›rada kullanabileceklerdir. Sizden istenen bu durumu
da çözecek kodu yazman›z.
Girdi
• Girdiler "yarisma2.gir" isimli dosyadan okunacakt›r.
• Girdi dosyas›n›n format› yar›ﬂma sorusunun
format› ile ayn› olacakt›r.
Ç›kt›
• Ç›kt›lar "yarisma2.cik" isimli dosyaya yaz›lmal›d›r.
• Ç›kt› dosyas›nda kulland›¤›n›z kart grubunu
ve bu kartlar› kullan›ﬂ s›ran›z› basmal›s›n›z. Birden fazla çözüm olmas› durumunda birisini basman›z yeterlidir.
Örnek
yarisma.gir:
5
3
425
435
245
532
114

4
abaac
ccc
bccaa
aabbcc
4
1245
yarisma.cik:
bccaa caacb
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Girdi
• Girdiler "yarisma.gir" isimli dosyadan okunacakt›r.
• Dosyan›n ilk sat›r›nda hakem say›s›n› ifade eden
n (bir adet tamsay›) bulunacakt›r.
• Takip eden sat›rda olas› harf say›s›n› ifade eden
k (bir adet tamsay›) bulunacakt›r.
• Takip eden n sat›r›n her birisinde hakemlerin
listesi bulunacakt›r. Her bir listede k adet tamsay›
bulunacakt›r ve bu say›lar o hakemin gelen yar›ﬂmac›lar› hangi hakemlere gönderece¤inin listesini
tutmaktad›r.
• Takip eden sat›rda kart dizisi say›s›n› ifade eden
Örnek
yarisma.gir:
5
3
425
435
245
532
114
4
abaac
ccc
bccaa
aabbcc
3
245

t bulunacakt›r (2≤t≤20).
• Takip eden t adet sat›rda kart dizileri bulunacakt›r.
• Takip eden sat›rda zor soru soran hakemlerin
say›s›n› ifade eden h bulunacakt›r.
• Takip eden sat›rda zor soru soran hakemler verilecektir (h adet tamsay›).
Ç›kt›
• Ç›kt›lar "yarisma.cik" isimli dosyaya yaz›lmal›d›r.
• Tek bir sat›rda seçilecek kart dizisi bas›lmal›d›r. Birden fazla çözüm olmas› durumunda çözümlerden birisinin bas›lmas› yeterlidir.

Aç›klama:
5 adet hakem vard›r, hakemler 1'den 5'e kadar numaraland›r›lm›ﬂt›r.
3 adet harf kullan›lacakt›r, bunlar a, b ve c'dir.
1. hakem, gelen yar›ﬂmac›n›n elindeki harf a ise yar›ﬂmac›y› 4. hakeme, b ise 2.
hakeme, c ise 5. hakeme yönlendirecektir.
2. hakem, gelen yar›ﬂmac›n›n elindeki harf a ise yar›ﬂmac›y› 4. hakeme, b ise 3.
hakeme, c ise 5. hakeme yönlendirecektir.
3. hakem, gelen yar›ﬂmac›n›n elindeki harf a ise yar›ﬂmac›y› 2. hakeme, b ise 4.
hakeme, c ise 5. hakeme yönlendirecektir.
4. hakem, gelen yar›ﬂmac›n›n elindeki harf a ise yar›ﬂmac›y› 5. hakeme, b ise 3.
hakeme, c ise 2. hakeme yönlendirecektir.
5. hakem, gelen yar›ﬂmac›n›n elindeki harf a ise yar›ﬂmac›y› 1. hakeme, b ise yine
1. hakeme, c ise 4. hakeme yönlendirecektir.
4 adet kart dizisi bulunmaktad›r.
Kart dizilerinden birisi
Di¤er bir kart dizisi
Di¤er bir kart dizisi
Di¤er bir kart dizisi
Zor soru soran 3 adet hakem vard›r.
Bunlar 2, 4 ve 5'dir.

yarisma.cik:
Bu diziyi kullanarak 1. hakemde yar›ﬂmay› bitirebiliriz.
bccaa

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Güvenlik: Bir nokta ve bir çokgen verilmiﬂ
olsun. Bu noktadan çokgene ›ﬂ›n gönderdi¤imiz zaman çokgenin çift say›da kenar›n› kesiyorsa d›ﬂarda, tek say›da kenar›n› kesiyorsa
içerde diyebiliriz. Örnek verecek olursak:
ﬁekilde, A noktas›ndan gönderdi¤imiz ›ﬂ›n çokgenin
4 kenar›n›, B noktas›ndan gönderdi¤imiz ›ﬂ›n çokgenin 2
kenar›n› kesti¤i için bu noktalar çokgenin d›ﬂ›nda; C noktas›ndan gönderdi¤imiz ›ﬂ›n çokgenin 1 kenar›n›, D noktas›ndan gönderdi¤imiz ›ﬂ›n çokgenin 3 kenar›n› kesti¤i için bu
noktalar çokgenin içinde diyebiliriz.
(Iﬂ›nlar›n iki kenar›n birleﬂti¤i noktalardan
-yani köﬂelerden- geçece¤i duruma dikkat ediniz).
Güvenlik2: ﬁekildeki gibi 2 adet d›ﬂbükey
çokgen verilmiﬂ olsun. Çokgenlerin -varsa- kesiﬂme noktalar›n› (bir çokgenin tüm kenarlar›n›n di¤erinin tüm kenarlar›yla kesiﬂip kesiﬂmedi¤ine bakarak bulabiliriz) ve -varsa- çok-

genlerden birisinin di¤eri içinde kalan köﬂelerini (önce ilk çokgenin köﬂelerinden di¤eri
içerisinde kalan var m› diye bakarak, daha
sonra ikinci çokgenin köﬂelerinden ilki içerisinde kalan var m› diye bakarak bulabiliriz)
belirleriz. E¤er böyle noktalar bulamazsak bu
çokgenler kesiﬂmiyor demektir. Bu ﬂekilde
noktalar bulursak, bu noktalar›n oluﬂturdu¤u
d›ﬂbükey örtü (convex hull) arad›¤›m›z çokgeni verir.
ﬁeklimizde A,
B, C, D, E ve F noktalar› buldu¤umuz
noktalard›r. Bulunan noktalar›n d›ﬂbükey örtüsünü ﬂu
ﬂekilde bulabiliriz:
- y koordinat› en büyük olan nokta al›n›r
(Bu durumda A noktas›)
- Bu noktadan di¤er bütün noktalara ›ﬂ›nlar çizilir ve ›ﬂ›nlar›n x koordinat ekseni ile
oluﬂturdu¤u aç›lar büyükten küçü¤e s›ralan›r
(xAB > xAC > xAD > xAE > xAF). Daha sonra
bu noktalar s›rayla bas›l›r (A B C D E F).

