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Kare Doldurma
Elimizde 2n x 2n küçük kareden oluﬂmuﬂ
büyük bir kare var. Küçük karelerden birisi
iﬂaretleniyor. Sizin amac›n›z 3 küçük kareden
oluﬂan L ﬂeklindeki yap›larla büyük karenin
iﬂaretli olmayan k›s›mlar›n› doldurman›z.
Örne¤in size sol
üst köﬂesi iﬂaretli 22 x 22 =
4x4 bir kare verilsin:
Bu ﬂekli ﬂöyle
doldurabiliriz:

Girdi
•Girdi dosyas› “doldurma.gir”in ilk sat›r›nda n say›s›n› ifade eden
bir adet pozitif
tamsay› bulunacakt›r.
•Takip eden sat›rda iﬂaretli karenin yerini
ifade eden iki adet tamsay› bulunacakt›r (sat›r
ve sütun numaras› 1’den baﬂlayacak ﬂekilde s›ras›yla sat›r ve sütün numaras›).
Ç›kt›
•Ç›kt› dosyas› “doldurma.cik”in her sat›r›nda 6 adet say› bulunacakt›r. Bu say›lar ikiﬂerli olarak L ﬂeklindeki yap›da bulunan 3 karenin yerlerini belirtecektir (Birden fazla ﬂekilde yazabilece¤iniz için herhangi bir yaz›m do¤ru kabul edilecektir).
doldurma.cik:
111221
Örnek
132324
ﬁekildeki örne¤imiz için:
314142
doldurma.gir :
434434
2
223233
14

Kapatma
2n x 2n ‘lik bir karede bir oyun oynan›yor.
Oyunun kurallar› ﬂu ﬂekilde:
•‹lk oyuncu istedi¤i bir kareye taﬂ koyuyor.
•Takip eden her hamlede s›ras› gelen
oyuncu rakip oyuncunun en son taﬂ koydu¤u
karenin komﬂular›ndan (alt, üst, sa¤, sol) dolu
olmayan bir tanesine taﬂ koyuyor.
•Taﬂ koyamayan oyuncu oyunu kaybediyor.
Örnek bir oyun ﬂu ﬂekilde olabilir:
Yukar›daki ﬂekilde görüldü¤ü üzere en son
hamleyi ikinci oyuncu (k›rm›z›) yap›yor ve birinci oyuncu için taﬂ koyacak yer kalm›yor, dolay›s›yla ikinci oyuncu oyunu kazan›yor.

caks›n›z. Oyuncu numaran›z 2 ise birinci oyuncunun koydu¤u taﬂ›n yerini okuyup kendi
hamlenizi basacaks›n›z. Hamleniz rakibin koydu¤u yere göre sol, sag, asagi ya da yukari
olacakt›r.
•Takip eden turlarda rakibin hamlesini
okuyup kendi hamlenizi basacaks›n›z.
Örnek
Yukardaki oyun için:

Girdi ve Ç›kt›
•Girdiler standart girdiden (stdin) okunacak, ç›kt›lar standart ç›kt›ya (stdout) yaz›lacakt›r.
•‹lk önce n say›s›n› ifade eden bir adet
tamsay› ve oyuncu numaran›z› alacaks›n›z (1
ya da 2).
•Oyuncu numaran›z 1 ise ilk koydu¤unuz
taﬂ›n yerini (sat›r ve sütunlar 1’den baﬂlayacak
ﬂekilde s›ras›yla sat›r ve sütun numaras›) basa-

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Sinema
Sorumuzu yönlü bir çizge olarak ifade edelim. Öncelikle filmleri çizgenin köﬂeleri olarak
gösterelim. Sonras›ndaysa bir filmi izlemek için
daha öncesinde izlenilmesi gereken filmlerden bu
filme kenarlar çizelim. Sorumuzdaki örne¤i bir
çizge olarak ﬂu ﬂekilde gösterebiliriz:

1. Her köﬂe için bir de¤er saptayaca¤›z. ‹lk
de¤er olarak tüm köﬂelere ∞ (sonsuz) atayal›m.
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2. Kendisine do¤ru kenar olmayan köﬂelere
(daha öncesinde izlenilmesi gereken film bulunmayan filmlere) 1 de¤eri verelim.
3. t de¤eri verilmiﬂ köﬂelerden gidilebilecek
köﬂelere bakal›m. E¤er t de¤eri verilmiﬂ ve aras›nda kenar olan bir köﬂeyle ayn› türden biletle
izlenebiliyorsa bu köﬂeye de t de¤eri verelim. Bu
iﬂlemi t de¤eri verebilece¤imiz köﬂe kalmayana
kadar devam ettirelim.
4. t de¤eri verilmiﬂ köﬂelerden gidilebilecek
köﬂelere bakal›m ve de¤eri sonsuz olanlara t+1
de¤eri verelim ve 3. maddeye dönelim. Tüm köﬂeler sonsuzdan farkl› de¤er ald›ysa bitirelim.
Bu algoritmay› kullanarak buldu¤umuz de¤erler o filmi izlemek için kullan›lacak en az bilet say›s›n› verecektir. Hangi filmleri izlemesi gerekti¤iniyse terse do¤ru giderek saptayabiliriz.

ODTÜ 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.
2.
3.
4.
5.
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