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Sinema

s›yla bütün filmler hakk›nda bilgi
bulunacakt›r. ‹lk önce o filmin hangi tür biletle izlenilebilece¤ini belirten bir adet harf (ingiliz alfabesinin küçük harflerinden birisi) bulunacakt›r. Daha sonra o filmi izlemeden önce izlenilmesi gereken
filmlerin say›s› ve o say› kadar film
numaras› verilecektir.
• Son sat›rda izlemek istedikleri
esas filmin numaras› vard›r.

Okan’la Ça¤la film festivaline
gitmeye karar verirler. Film festivalinde ﬂöyle bir sistem vard›r:
• Baz› filmleri izlemek için daha öncesinde izlemeniz gereken film veya filmler vard›r,
bunlardan en az birisini izlemeniz gerekmektedir (örne¤in
“abc” filmini izleyebilmeniz için
“acd” ve “afg” filmlerinden en
az birisini izlemeniz gerekiyordur).
• Bir kaç tür bilet vard›r (a tipi, b tipi vs.) ve hangi filmlerin
hangi tür biletle izlenilebilece¤i
baﬂtan bellidir (örne¤in “abc”
ve “acd” filmleri a tipi biletle,
“afg” filmi b tipi biletle izlenebiliyordur).
• Ayn› türden biletle izlenebilen filmleri arkaya arkaya izlerseniz tek bilet yeterlidir (yukardaki örneklere göre “acd” filminden ç›k›p “abc” filmine giderseniz ikinci bir bilet alman›za gerek
yoktur).
Sizin göreviniz Ça¤la ve Okan’a belirledikleri filme en az biletle nas›l gidebilecekleri konusunda yard›mc› olan bir program
yazman›z.

Ç›kt›
• Ç›kt›lar “sinema.cik” isimli
dosyaya yaz›lmal›d›r.
• Ç›kt›n›n ilk sat›r›nda kullan›lacak bilet say›s›n› ifade eden bir
adet tamsay› bulunacakt›r.
• Takip eden sat›rda kaç adet
film izleyecekleri ve s›ras›yla bu
filmlerin numaras› bulunacakt›r.

Girdi
• Girdiler “sinema.gir” isimli dosyadan
okunacakt›r.
• Girdinin ilk sat›r›nda film festivalindeki
toplam film say›s›n› ifade eden bir adet
tamsay› (n) bulunacakt›r. Filmler 1’den
n’e kadar numaraland›r›lm›ﬂt›r.
• Takip eden n sat›r›n her birisinde s›ra-

Örnek
sinema.gir:
4
a0
a11
b221
a232
4
sinema.cik:
1
3124
(a tipi bir biletle 1, 2 ve 4 nolu
filmlerin hepsi izlenebilir)

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Gözetleme Kuleleri
Gözetleme Kuleleri sorusunu ﬂu ﬂekilde
basitçe çözebiliriz: Bütün olas› nokta
dörtlülerinin dikdörtgen oluﬂturup oluﬂturmad›¤›na bak›l›r.
Fakat bu çözüm verilen büyük girdilerde
(n>100) çal›ﬂma süresi bak›m›ndan istemeyece¤imiz boyutlara ulaﬂ›r (O(n4)).
Problemi daha verimli çözebilmek için
ﬂu ﬂekilde bir algoritma kullanabiliriz:
Bütün olas› nokta ikilelerinden C(n,2)
[n’in ikili kombinasyonu] kadar do¤ru
parças› oluﬂtururuz. Bu do¤ru parçalar›n› e¤imine göre küçükten büyü¤e s›ralar›z. Daha sonra e¤imi en küçük olan
do¤ru parças›ndan baﬂlayarak e¤imi en
büyük olan do¤ru parças›na kadar her
B‹L‹M ve TEKN‹K 102 Nisan 2006

do¤ru parças› için e¤imi ve uzunlu¤u
kendisiyle ayn› olan di¤er do¤ru parçalar›yla dikdörtgen oluﬂturabilip oluﬂturamayaca¤›na (do¤ru parçalar›n›n soldaki
uçlar›n› birbiriyle, sa¤daki uçlar›n› birbiriyle birleﬂtirdi¤imiz zaman) bakar›z. Tabi ki ayn› dikdörtgeni birden fazla kez
saymamak vb. bir kaç basit iﬂlemi de gözard› etmemek gerekiyor (O(n2logn)).

Gözetleme Kuleleri 2
Ayn› do¤ru üzerinde olmayan herhangi 3
noktadan tam olarak bir çember geçer.
Bu özelli¤i kullanarak bütün nokta üçlüleri için bu noktalardan geçen çemberin
merkezi ve yar›çap› belirlenir (en fazla
C(n,3) adet). E¤er iki çember ayn› mer-

keze ve ayn› yar›çapa sahipse ayn› çemberi ifade edecekleri için, en fazla tekrarlanan merkez yar›çap ikilisi bizi sonuca götürecektir.
ODT‹ Bilgisayar Toplulu¤u'nun
düzenledi¤i 9. Geleneksel Üniversite
Ö¤rencileri Aras› Programlama
Yar›ﬂmas›'n›n ön elemesi devam etmektedir. Detayl› bilgi için http://yarisma.cclub.metu.edu.tr
ﬁu ana kadar en yüksek puan toplayan 5 okurumuz:
1. M. Berkay Y›lmaz
2. Abdülmenaf Gül
3. Cansu sezen
4. Hüseyin Aliefendio¤lu
5. O¤uz Y›lmaz

