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ODTÜ Bilgisayar Toplulu¤u Üniversite Ö¤rencileri Aras›
IX. Geleneksel Programlama Yar›ﬂmas› Ön Eleme Sorular›
Toplulu¤umuz, 1997’den bu yana geleneksel olarak düzenledi¤i programlama yar›ﬂmas› serisine bu sene dokuzuncusunu ekliyor. Programlama yar›ﬂmas›, Ulusal Bilim
Olimpiyatlar› format›nda, C ve C++ dilleri
üzerinden yap›lan ve sorular› bilgisayar bilimleri alan›n›n temel problemlerinden ilham
alan bir yar›ﬂmad›r. Yar›ﬂmam›z, dünyadaki
benzerleri aras›nda (ACM, Tübitak, IOI, vs…)

Linux platformunda düzenlenmiﬂ yar›ﬂmalar›n ilki olma ayr›cal›¤›na sahiptir. Ön eleme
sorular›n›n son gönderim tarihi 20 Nisan
2006’tir. Ön kat›l›mc›lar aras›ndan bu sorular
yoluyla belirlenecek yaklaﬂ›k 20 finalist, 30
Nisan 2006 tarihinde ODTÜ Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nde düzenlenecek olan finale ça¤r›lacakt›r. Özel ödüllü soruyu en iyi
çözen yar›ﬂmac› ve final sonucunda ilk üç de-

receyi alan finalistler; ödüllerini ayn› akﬂam
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan törende alacaklard›r.
Sorular ile ilgili teknik detaylar için web
sayfam›z› (http://yarisma.cclub.metu.edu.tr)
takip etmeniz gerekmektedir.
Her türlü sorular›n›z ve daha ayr›nt›l› bilgi için yarisma@cclub.metu.edu.tr adresine
mail atabilirsiniz.

GENET‹K

Girdi (agenetik.gir):
• Girdi dosyas› agenetik.gir’in ilk sat›r›nda
organel say›s›n› ifade eden n (1 < n ≤ 500000)
bulunacakt›r, n çift bir tamsay›d›r.
• Takip eden n sat›r›n herbirisinde iki adet
tamsay› bulunacakt›r, bu say›lar s›radaki organelin s›ras›yla x ve y koordinatlar›n› belirtecektir.

Örnek:
agenetik.gir:
6
32
64
76
36
10 3
14
agenetik.cik:
3276
Buldu¤umuz do¤ru (3,2) ve (7,6) koordinatl› organellerden geçmektedir ve düzlemi iki tarafta da eﬂit
say›da (ikiﬂer) organel kalacak ﬂekilde bölmüﬂtür.

AGenetik araﬂt›rma merkezinin kansere buldu¤u tedavide hücre bölünmeleri nanoteknolojik
bir robot ile kontrol edilmektedir. Robota iki boyutlu düzlemde pozitif tamsay› koordinatl› n adet
organel veriliyor. Organeller o ﬂekilde yerleﬂmiﬂlerdir ki, do¤rusal olan herhangi 3 organel bulunmamaktad›r. Bu robot gönderildi¤i hücredeki n
adet organelin ikisinden geçen bir do¤ru çiziyor.
Robot bu iﬂlemi tamamlad›¤›nda do¤runun iki taraf›nda da eﬂit say›da organel kal›yor ve bölünme
sa¤l›kl› bir biçimde gerçekleﬂiyor. Sizden istenen
ise robotu bu do¤ruyu çizecek ﬂekilde programlaman›z.

TELEFON
Üniversitede okuyan Onur okulla ilgili bir çok
aktivite düzenlemektedir. Bir aktiviteye karar verildi¤inde bir telefon zinciri ile (bir kiﬂi iki veya daha
fazla kiﬂiyi arayabilir) aktivite bütün herkese duyurulmaktad›r. Günümüzde bir çok telekomünikasyon ﬂirketi bir çok tarife uygulamaktad›r. Ayr›ca
çeﬂitli ﬂirketlerin çeﬂitli tarifelerini kullanan üniversite ö¤rencilerinin her birinin kendine özel bir telefon defteri bulunmakta ve her telefon defterinde
en az bir ö¤rencinin en çok bütün üniversite ö¤rencilerinin telefon numaralar› bulunmaktad›r. Toplamda ödenecek telefon ücretini en aza indirecek
böyle bir telefon zincirini oluﬂturmak bazen
Onur’un akl›n› kar›ﬂt›rmaktad›r. Bu konuda ona
yard›mc› olmak için bilgisayar bilimiyle ilgilenen biri olarak size bir program yazmak düﬂmektedir.
Varsay›mlar:
• Ö¤renci say›s› n’dir (1 ≤ n ≤ 5000).
• Telefon numaralar› karﬂ›l›kl› olarak kay›tl›d›r, yani e¤er Atasay’›n telefon defterinde Yi¤it’in
telefon numaras› varsa, Yi¤it’in telefon defterinde
de Atasay’›n numaras› bulunmaktad›r.
• Telefon zincirinin kimden baﬂlayaca¤› girdide verilecektir.
• Atasay’›n Yi¤it’i aramas›n›n ücreti x lira (x
bir tamsay›d›r, 0 < x < 100) ise, Yi¤it’in Atasay’›
arama ücreti de x’dir.

GEZ‹NT‹
Dünya turu atmak istiyorsunuz fakat çok fazla
gezecek paran›z yok. Bu yüzden elinizdeki parayla
en güzel turu nas›l yapaca¤›n›z› bulman›z gerekiyor.
Turu ayarlayacak ﬂirketin ücretlendirmesi ﬂu
ﬂekilde yap›l›yor:
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Ç›kt› (agenetik.cik):
• Ç›kt› dosyas› agenetik.cik’da 4 adet tamsay› bulunmal›d›r. Bu say›lar, verilen organellerden
buldu¤unuz do¤ruyu oluﬂturan ikisinin koordinatlar›n› belirtmelidir. Birden fazla çözüm olmas› durumunda herhangi bir çözümü basabilirsiniz.
Girdi (telefon.gir):
• Girdi dosyas› telefon.gir’in ilk sat›r›nda ö¤renci say›s›n› ifade eden n tamsay›s› verilecektir.
• ‹kinci sat›rda n adet isim (bir isim, içinde
boﬂluk bulunmayan, en fazla 32 karakterden (‘a’
ile ‘z’ aras›ndaki ‹ngilizce karakterler) oluﬂan bir
karakter dizisidir) aralar›nda birer boﬂluk bulunacak ﬂekilde verilecektir. Bu isimler okuldaki ö¤rencilerin isimlerini belirtecektir.
• Takip eden n sat›r›n her birinde s›ras›yla
ikinci sat›rda verilen ö¤rencilerin telefon defterleri
verilecektir. Her sat›rda ilk olarak rehber sahibinin
rehberindeki kiﬂi say›s›n› ifade eden bir tamsay›
bulunucakt›r. Daha sonra bu say› kadar isim ve o
isimli kiﬂiyle yap›lacak konuﬂma ücreti verilecektir.
• En son sat›rda ise telefon zincirinin kimden
baﬂlayaca¤›n› belirten tek bir isim bulunacakt›r.
Ç›kt› (agenetik.cik):
• Ç›kt› dosyas› agenetik.cik’da 4 adet tamsay›
bulunmal›d›r. Bu say›lar, verilen organellerden buldu¤unuz do¤ruyu oluﬂturan ikisinin koordinatlar›n›
belirtmelidir. Birden fazla çözüm olmas› durumunda herhangi bir çözümü basabilirsiniz.
Ç›kt› (telefon.cik):
• Program›n›z telefon.cik dosyas›n›n ilk sat›r›na toplam telefon ücretini basmal›s›n›z.
• ‹kinci sat›ra toplam görüﬂme say›s›n› basmal›s›n›z.

• Daha sonra telefon zincirini basmal›s›n›z.
Zinciri basarken, her sat›rda bir görüﬂme bilgisini
ifade eden ve aralar›nda bir boﬂluk bulunan iki
isim yer almal›d›r. ‹lk isim arayan kiﬂiyi, ikinci isim
aranan kiﬂiyi belirtecektir. Zincirdeki görüﬂmelerin
s›ras› ﬂu ﬂart› sa¤lamal›d›r:
Kendisine henüz haber gelmemiﬂ bir kiﬂi (önceki sat›rlarda aranan kiﬂi olarak belirtilmemiﬂ bir kiﬂi) baﬂkas›na haber veremez (dolay›s›yla ilk sat›rda
zinciri baﬂlatan kiﬂi, arayan kiﬂi olacakt›r).

• Her ﬂehrin bir tur fiyat› vard›r.
• Tura baﬂlayaca¤›n›z ﬂehir için ﬂehrin tur fiyat› kadar, daha sonraki ﬂehirler içinse kendisi de
dahil o ﬂehre varana kadar gezece¤iniz ﬂehirlerlerden tur fiyat› maksimum olan kadar para ödeyeceksiniz.

Elinizdeki paray› hesaplad›ktan sonra k adet
ﬂehir gezmeye karar veriyorsunuz. Sizden istenen
gezdi¤iniz yerlerin ücretiyle ödedi¤iniz ücret aras›ndaki iliﬂkiden maksimum karl› ç›kmak, yani
(<ödedi¤iniz tutar> / <gezdi¤iniz yerlerin toplam
tutar›>) de¤erini minimize etmek.

Örnek:
telefon.gir:
7
onur yigit atasay
mustafa eda gokdeniz
cigdem
2 atasay 3 yigit 7
3 onur 7 atasay 1mustafa 4
3 onur 3 yigit 1 mustafa 5
4 atasay 5 yigit 4 gokdeniz 13 eda 6
1 mustafa 6
2 mustafa 13 cigdem
3
1 gokdeniz 3
onur

telefon.cik:
30
6
onur atasay
atasay yigit
yigit mustafa
mustafa gokdeniz
gokdeniz cigdem
mustafa eda
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Girdi (gezinti.gir):
• Girdi dosyasi gezinti.gir’in ilk sat›r›nda,
gezmek istedi¤iniz ﬂehir say›s›n› ifade eden k (1
≤ k ≤ 5) tamsay›s› verilecektir.
• Takip eden sat›rda turu ayarlayacak ﬂirketin gezme imkan› sundu¤u ﬂehir say›s›n› ifade
eden n (1 ≤ n ≤ 30) tamsay›s› bulunacakt›r.
• Takip eden sat›rda n adet tamsay› bulunacakt›r. Bu say›lar s›ras›yla 1 numaral› ﬂehirden n
numaral› ﬂehre kadar bütün ﬂehirlerin tur fiyatlar›n› belirtecektir (tur fiyatlar› 1 ile 200 aras›nda
bir tamsay› olacakt›r).
• Bütün ﬂehirler aras›nda ulaﬂ›m olamayaca¤› için takip eden sat›rlarda aras›nda yol bulunan

ﬂehirler verilecektir. Önce yol say›s›n› ifade eden
m tamsay›s›, takip eden m sat›rda ise aras›nda
yol bulunan ikiﬂer ﬂehir verilecektir. Yollar çift
yönlüdür.
Ç›kt› (gezinti.cik):
• Ç›kt› dosyas› gezinti.cik’a gezece¤iniz ﬂehirlerin numaralar›n› s›rayla basman›z gerekmektedir.
Not: Ayn› ﬂehri birden fazla kez gezmemeniz
gerekmektedir. Gezintiye nerden baﬂlayaca¤›n›z
önemli de¤ildir, gezintiye baﬂlamadan önce bulundu¤unuz ﬂehir verilen ﬂehirlerden birisi de¤ildir. Birden fazla çözüm olma durumunda birisini
basman›z yeterlidir.

Örnek:
gezinti.gir:
3
4
15 13 14 13
4
24
21
13
32
gezinti.cik: 4 2 1
Seçti¤imiz yol için de¤er:(13+13+15)/(13+13+15)=1.
E¤er yolumuzu “1 2 3” olarak seçmiﬂ olsayd›k:
(15+15+15)/(15+13+14)=45/42=1.07 olacakt›.

C‹N – ÖZEL SORU

basmal›, s›ra rakipte ise standart girdiden rakibin
hamlesini okumal›d›r.
Girdi-Ç›kt›:
cin.gir:
Girdi dosyas› cin.gir’in ilk sat›r›nda labirentin
boyutlar›n› gösteren n (sat›r say›s›) ve m (sütun
say›s›) tamsay›lar› bulunacakt›r. Takip eden n
adet sat›r›n her birinde aralar›nda birer boﬂluk
bulunan m adet tamsay› (0, 1, 2 veya 10’dan büyük bir say›, s›rayla bütün odalar için, boﬂ odalar
için 0, dolu odalar için 1, Büyük Cin’in bulundu¤u oda için 2, iksir bulunan odalar için de odadaki iksir say›s› + 10 say›s› {örn: 3 iksir bulunan
bir oda için 13}) bulunacakt›r.
standart girdi – standart ç›kt›:
Program›n›z ilk olarak standart girdiden sizin
program›n›z›n oyuncu numaras›n› belirten bir
adet tamsay› okuyacakt›r. Bu say› birinci oyuncu
için 1, ikinci oyuncu için 2 olacakt›r.
‹lerleyen aﬂamalarda, hamle s›ras› karﬂ›daki oyuncuda ise
standart girdiden onun yapt›¤›
hamleyi okuyacak, s›ra kendisinde ise standart ç›kt›ya kendi
hamlesini yazacakt›r. Hamle,
hareket için ‘H’ veya oda kapatmak için ‘O’, ve yön belirten bir veya 2 karakterden (iksir kullan›l›yorsa 2 de¤ilse 1)
ve takip eden sat›r sonu karakterinden (‘\n’) oluﬂmal›d›r.
(Yön karakterleri: Kuzey: ‘K’ ,
Güney: ‘G’ , Do¤u: ‘D’ , Bat›:
‘B’ ) (karakterler aras›nda boﬂluk yoktur)
Örnek Hamleler:
HK (kuzey yönünde 1 kare ilerle)
HKK (kuzey yönünde 2 kare ilerle <iksir kullan>)
OK (kuzey yönündeki oday› kapat)
OKG (kuzey ve güney yönlerindeki odalar› kapat
<iksir kullan>)
Örnek Hamleler:
HK (kuzey yönünde 1 kare ilerle)
HKK (kuzey yönünde 2 kare ilerle <iksir kullan>)
OK (kuzey yönündeki oday› kapat)
OKG (kuzey ve güney yönlerindeki odalar› kapat <iksir kullan>)

De¤erlendirme:
• Yazd›¤›n›z kod, verilen her labirent için gönderilen bütün di¤er kodlar ile hem 1. hem de 2.
oyuncu için oynayacakt›r.
• Herhangi bir anda yanl›ﬂ bir hamle yapan
oyuncu o oyunu kaybetmiﬂ say›lacakt›r. Yanl›ﬂ hamle, kapal› bir odaya (sonradan da kapat›lm›ﬂ olabilir) gitmeye çal›ﬂmak, kapal› bir oday› tekrar kapatmaya çal›ﬂmak, rakip oyuncunun oldu¤u oday› kapatmaya çal›ﬂmak, labirentin d›ﬂ›na ç›kmaya çal›ﬂmak, iksirin olmad›¤› halde iksir kullanmaya çal›ﬂmak, yanl›ﬂ bir karakter basmak vb. olabilir.
• Oyuncular›n kodlar›, bizim yazaca¤›m›z bir
hakem kodu arac›l›¤›yla oynat›lacakt›r. Oyunun baﬂlat›lmas›, sona erdirilmesi, karﬂ› taraf›n hamlesinin
sizin girdinize iletilmesi gibi iﬂlemler hakem kod taraf›ndan yap›lacakt›r.

Sefalet içinde bir hayat süren kahramanlar›m›z Atasay ve Ali Galip bir gün Büyük Cin’e ait
eski bir ka¤›t parças› bulurlar. Ka¤›tta Büyük Cin,
Cad› Sila taraf›ndan Ege denizindeki O¤uz adas›nda bir labirente hapsedilece¤ini, kendisini bulup
kurtaran kiﬂinin 3 dile¤ini yerine getirece¤ini yazm›ﬂt›r. Bunun üzerine adaya bir kay›kla ulaﬂan
ikilimiz, adaya vard›klar›nda Cad› Sila’n›n düﬂürdü¤ü labirent haritas›n› bulurlar.
Dikdörtgen ﬂeklindeki harita kare odalardan
oluﬂmaktad›r. Boﬂ odalar koridorlar›, dolu odalar
duvarlar› oluﬂturmaktad›r. 2 giriﬂi olan labirentin
bir odas›nda Büyük Cin hapsedilmiﬂ durumdad›r.
Labirentteki baz› odalarda bir veya birden fazla
h›z iksiri bulunmaktad›r. Bu iksirler içildikleri zaman içen kiﬂiye 2 kat h›zl› hareket etme ﬂans› tan›maktad›r (kiﬂi iksir içip hareket etmeyi seçti¤inde ayn› yönde 2 kare gitmek zorundad›r). Ayr›ca
kahramanlar›m›z istediklerinde hareket etmek yerine çevrelerindeki odalardan birini sonsuza dek
kapatabilirler (kiﬂi iksir içip oda kapatmay› seçti¤i zaman etraf›ndaki odalardan ikisini kapatmak
zorundad›r). Bir kiﬂi elinde iksir oldu¤u halde iksir kullanmadan hareket ederse (veya oda kapat›rsa) elindeki tüm iksirleri kaybeder.
Giriﬂ yapacaklar› kap› konusunda anlaﬂamayan kahramanlar›m›z kavga edip farkl› kap›lardan
giriﬂ yapmaya karar verirler. Büyük Cin’in oldu¤u
odaya ilk ulaﬂan kahraman›m›z onu kurtarm›ﬂ
olacakt›r.
Varsay›mlar:
• Hikayemiz 2 oyuncu aras›ndaki bir oyun
ﬂeklinde oynanacakt›r. Sizden istenen bu oyunu
oynayacak bir kod yazman›z.
• 1. oyuncu labirentin Kuzey Bat› köﬂesinden, 2. oyuncu ise Güney Do¤u köﬂesinden baﬂlayacakt›r.
• Labirentin boyutlar› n x m’dir. n sat›r say›s›n›, m sütun say›s›n› ifade etmektedir (2 ≤ n,m
≤ 30).
• Bir oyuncunun di¤erinin bulundu¤u odaya
gitmesinde (iki oyuncunun ayn› anda ayn› odada
bulunmas›nda) bir sak›nca yoktur.
• Program›n›z ilk olarak “cin.gir” isimli dosyadan labirent bilgisini okumal›d›r. Daha sonra
standart girdiden (stdin) oyuncu numaras›n› okuyarak oyuna baﬂlamal›d›r. Oyun esnas›nda, s›ra
kendisinde ise standart ç›kt›ya (stdout) hamlesini
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