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Gözetleme Kuleleri
Kumandan Bar›ﬂ, y›llar önce ç›kan bir savaﬂ s›ras›nda düﬂman ülke s›n›r›nda belirli bir alanda pek
çok gözetleme kulesi yapt›rm›ﬂt›. Savaﬂ s›ras›nda
aceleyle yap›lan hesaplar verimli olmam›ﬂ ve baz›
gözetleme kuleleri yanl›ﬂ yerlere kurulmuﬂtu. Örne¤in bu kulelerin baz›lar› hala hiçbir iﬂe yaram›yor, çünkü gözetleme kuleleri ancak belirli bir düzen içinde yerleﬂtirilirse güvenli alanlar oluﬂturabilir. Yap›sal özellikleri gere¤i, sadece dikdörtgensel bir alan oluﬂturacak ﬂekilde yerleﬂtirilen
dört adet gözetleme kulesi birbiriyle koordinasyon kurup aralar›ndaki bu dikdörtgensel alan› güvenle koruyabilir. Kumandan Bar›ﬂ, bu alanda yap›lacak olan de¤iﬂikliklerden önce bir rapor haz›rlanmas›n› istedi. Sizin göreviniz ﬂu anda kaç adet
korunan alan bulundu¤unu hesaplamakt›r.
Varsay›mlar
• Bir gözetleme kulesinin koordinatlar› iki tamsay› ile belirtilmiﬂtir. (0≤x,y<1000)
• Bir gözetleme kulesi birden fazla dikdörtgensel
alan›n köﬂesi olabilir.

Gözetleme Kuleleri 2
Komﬂu ülkede ise kulelerin özellikleri biraz farkl›d›r. Öyle ki, sadece çembersel ﬂekilde bulunan
kuleler, aralar›nda kalan alan› güvenle koruyabilmektedir. Bu ülkenin komutan› Emre ise en fazla
kule taraf›ndan korunan alan›n›n bulunmas›n› istemiﬂtir.
Varsay›mlar
• Bir gözetleme kulesinin koordinatlar› iki tamsay› ile belirtilmiﬂtir. (0≤x,y<1000)
Girdi
• Girdiler “kule2.gir” isimli dosyadan okunacakt›r.
• Girdi dosyas›n›n ilk sat›r›nda kule say›s›n› belir-

• Baz› güvenli alanlar kesiﬂse de her biri ayr› birer alan olarak kabul edilecektir.
Girdi
• Girdiler “kule.gir” isimli dosyadan okunacakt›r.
• Girdi dosyas›n›n ilk sat›r›nda kule say›s›n› belirten bir adet tamsay› k (k<1000) bulunacakt›r.
• Takip eden k adet sat›r›n her birinde bir kuleÖrnek
kule.gir:
6
46
58
84
96
10 3
11 5

nin koordinatlar›n› belirten ve aralar›nda birer
boﬂluk bulunan iki adet tamsay› (x, y) bulunacakt›r.
Ç›kt›
• Ç›kt›lar “kule.cik” isimli dosyaya yaz›lmal›d›r.
• Dosyaya kaç adet dikdörtgensel alan bulundu¤unu belirten bir adet tamsay› yaz›lacakt›r.

Girdide s›ras›yla
A, B, C, D, E, F noktalar›n›n
koordinatlar› verilmiﬂtir.
Dikdörtgensel alanlar:
ABDC, ABFE, CDFE.

kule.cik:
3

ten bir adet tamsay› k (k<1000)
bulunacakt›r.
• Takip eden k adet sat›r›n her birinde bir kulenin koordinatlar›n›
belirten ve aralar›nda birer boﬂluk
bulunan iki adet tamsay› (x, y) bulunacakt›r.

Örnek
kule.gir:
5
24
44
44
43
42

Ç›kt›
• Ç›kt›lar “kule2.cik” isimli dosyaya yaz›lmal›d›r.
• Dosyaya en fazla kule taraf›ndan
korunan alan› koruyan kule say›s›n› belirten bir adet tamsay› yaz›lacakt›r.

kule.cik:
4

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
hangi hakeme gönderilece¤ini, çift çemberle gösterilen köﬂeler (1 ve 3) bitirilebilecek
hakemleri, > ile gösterilen köﬂe (1) baﬂlang›ç hakemini göstersin. Bu gösterim bilgisayar biliminde Deterministic Finite Automata
(DFA) yani belirleyici sonlu otomata olarak
bilinir. DFA’y› kullanarak, baﬂlang›ç köﬂesinden baﬂlamak suretiyle, verilen dizginin
(örne¤imizde, bir kart dizisi) bitiﬂ köﬂelerinden birisine ulaﬂ›p ulaﬂmayaca¤›n› saptayabiliriz. Örne¤imize dönecek olursak “abaac” dizgisi 2’de, “ccc” dizgisi 2’de, “bccaa”
dizgisi 1’de, “aabbcc” dizgisi 4’de biter. Verilen dizgilerden bitiﬂ köﬂerinden birisine
ulaﬂabilen “bccaa”d›r.
Yar›ﬂma: Sorumuzdaki örne¤i yukarda
görüldü¤ü gibi ifade edelim. Bu ﬂekilde, say›larla gösterilen köﬂeler hakemlerimizi,
harflerle gösterilen oklar o harf(ler) gelince
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Yar›ﬂma2: Bu soruyu de¤iﬂik ﬂekillerde
çözebiliriz. Kolay bir çözüm olmas› aç›s›ndan daha önce bahsetti¤imiz BFS (geniﬂlik

öncelikli arama) kullanabiliriz. Öyle ki, herhangi bir derinlikte bizi bitiﬂ hakemlerinden birisine ulaﬂt›rabilen bir kart grubu bulursak, bu kart grubunun verilen örneklerde olup olmad›¤›na bakar›z, varsa çözüme
ulaﬂm›ﬂ›z demektir, yoksa aramaya devam
ederiz. Bu yol bizi kesin çözüme götürmesine ra¤men pahal› (çok süre ve bellek gerektiren) bir çözümdür, bu yüzden BFS yaparken oluﬂturdu¤umuz a¤açta bir tak›m
k›rpmalar yapmam›z gerekebilir (çözüme
ulaﬂt›rmayaca¤›na emin oldu¤umuz dallar›
kesmek gibi). Daha önceden buldu¤umuz
yollar› kullanmak da büyük ölçüde verim
sa¤layacakt›r (örn. 1’den 2’ye k hamlede gidiﬂ yollar› ve 2’den 3’e l hamlede gidiﬂ yollar›n› birleﬂtirirsek 1’den 3’e k+l hamlede
gidiﬂ yollar›ndan baz›lar›n› elde etmiﬂ oluruz).

