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Alan
‹ki boyutlu koordinat düzleminde, köﬂeleri pozitif tamsay› koordinatl› kenarlar› koordinat ekseninlerine paralel n adet dikdörtgen veriliyor.
Bu dikdortgenlerden baz›lar› ikiﬂerli olarak ortak alana sahip olabilmektedir fakat ayn› ortak alana sahip ikiden fazla dikdörtgen bulunmamaktad›r. Sizden istenen ortak alana sahip dikdörtgenleri birleﬂtirerek, toplamda en fazla alana sahip olan ﬂeklin alan›n› bulman›z.

Örnek ﬂeklimizde 8 adet dikdörtgen sa¤da gösterildi¤i gibi 3 adet
bölge oluﬂturmaktad›r. Bu bölgelerden en büyük alana sahip olan bölge,
alttaki 4 dikdörtgenin oluﬂturdu¤u alan› 40 olan bölgedir.
K›s›tlar:
• Ortak bir alana sahip olmayan, birbirine sadece kenarlar› de¤en iki
dikdörtgeni ayr›ym›ﬂ gibi kabul etmelisiniz.

• ‹kiden fazla dikdörtgen ayn› ortak alana sahip olamaz. Bu ﬂekilde
girdiler denenmeyecektir.
Örnek ﬂekilde siyahla gösterilen alan her üç dikdörtgene de ait oldu¤u için hatal› bir girdidir.
• Bütün de¤erler “int” veri tipine s›¤acak büyüklükte olacakt›r (karelerin alanlar›, koordinat de¤erleri, en büyük toplam alan vs.). n de¤eri 1 ile 5000 aras›nda olacakt›r (1 n 5000).
Girdi:
• Girdileri “alan.gir” isimli dosyadan okumal›s›n›z.
• Girdinin ilk sat›r›nda n say›s›n› ifade eden bir adet tamsay› bulunacakt›r.
• Takip eden n adet sat›r›n herbirisinde bir dikdörtgen ifade edilecektir. Bir dikdörtgen aralar›nda birer boﬂluk olan 4 pozitif tamsay› ile
ifade edilecektir. ‹lk ikisi dikdörtgenin sol alt köﬂesinin koordinat düzlemindeki s›ras›yla x ve y de¤erlerini, 3. tamsay› dikdörtgenin enini (x ekseninde ne kadar yer kaplad›¤›), 4. tamsay› ise dikdörtgenin boyunu belirtecektir.
Ç›kt›:
• Ç›kt›lar› “alan.cik” isimli dosyaya yazmal›s›n›z.
• Ç›kt›n›n ilk sat›r›na olabilecek en büyük alan›n de¤erini basmal›s›n›z.
• Takip eden sat›ra bu alan› oluﬂturan bölgede kaç adet dikdörtgen
oldu¤unu basmal›s›n›z.
• Takip eden sat›ra bu alan› oluﬂturan dikdörtgenlerin “s›ral› halde”
numaralar›n› basmal›s›n›z (girdide kaç›nc› dikdörtgen olarak verildi¤ini,
ilk verilen dikdörtgen 1 numaral›, son verilen dikdörtgen n numaral›d›r).
• Birden fazla çözüm olabilecek durumlarda do¤ru olan herhangi birisini basman›z yeterlidir.
Örnek:
‹lk ﬂekil için örnek girdi ve ç›kt› ﬂu ﬂekilde olabilir:

Yukardaki örnek ﬂekilde alanlar› 12 ve 6 olan iki farkl› bölge bulunmaktad›r.

alan.gir:
8
10 7 2 4
7332
1234

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Karalama
‹lk olarak yapmam›z gereken, birbiriyle
ba¤lant›s› olmayan kaç adet bölge oldu¤unu
bulmak. Birbiriyle ba¤lant›s› olmamay›; iki
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bölgeden birer kare ald›¤›m›zda bu iki karenin
birinden di¤erine iﬂaretli olmayan kareleri kullanarak bir yol bulunamayaca¤› olarak tan›mlayal›m. Örnek verecek olursak yukar›daki ﬂekilde 4 adet bölge vard›r (sar›, lacivert, yeﬂil
ve k›rm›z› ile gösterilmiﬂ).
Bu bölgelerin tespitini daha önceki say›larda anlatt›¤›m›z DFS (derinlik öncelikli arama)
veya BFS (geniﬂlik öncelikli arama) gibi yöntemlerle yapabiliriz. Bölgelerin tespitini yapt›ktan sonra, her bölgede ﬂu iﬂlemi yapal›m:
birer kare atlayarak küçük bir iﬂaret koyal›m.
Örne¤in sar› bölgede bu iﬂlemi yaparsak:
Daha sonra her
bölge için e¤er
mavi noktal› karelerin say›s› boﬂ karelerin say›s›ndan

4952
9234
4751
5614
3153
alan.cik:
40
4
2358

küçükse mavi noktal› kareleri, büyük eﬂitse
boﬂ kareleri siyaha boyar›z. Bu ﬂekilde en az
say›da kare karalayarak sonuca ulaﬂabiliriz.
Yukardaki ilk ﬂekilde örnek boyama ﬂu ﬂekildedir:

