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Tabela
Bir ma¤azan›n vitrininde as›l› bulunan bir tabela görüyorsunuz. Tabela n x n kare fleklinde dizilmifl lambalardan olufluyor. Ve lambalar›n belli bir düzen içerisinde yan›p söndü¤ünü farkediyorsunuz. Bu düzene göre, e¤er bir lamban›n üstündeki ve sa¤›ndaki lambalar›n ikisi de ayn› durumda ise (ikisi de aç›k veya ikisi de kapal›) o lamba durumunu de¤ifltirmekte (aç›ksa kapanmakta, kapal›ysa aç›lmakta), di¤er koflullarda ise
oldu¤u gibi kalmaktad›r. Sizden istenen tabelan›n flu anki halinden k
ad›m sonraki durumunu bulman›z.
Not: En üst sat›rdaki bir lamban›n üstü, bir sonraki sütunun en alt
sat›r›ndaki lambay›; en sa¤ sütundaki bir lamban›n sa¤›, bir sonraki sat›r›n en solundaki lambay› ifade etmektedir. Örnek 3x3 tabelada üst ve
sa¤ iliflkisini flu flekilde gösterebiliriz:

K›s›tlar:
• 0 ≤ k ≤ 2 000 000 000
•2≤n≤5
• Bütün lambalar ayn› anda etraf›ndaki lambalar›n o anki durumuna
göre durum de¤ifltirmektedir.

Geçen Say›m›zdaki Sorular›n Çözümleri
Alan

Girdi:
• Girdiler “tabela.gir” isimli dosyadan okunacakt›r.
• ‹lk sat›rda aralar›nda birer boflluk bulunan iki adet tamsay› bulunacakt›r. Bunlar s›ras›yla n ve k tamsay›lar›n› ifade edecektir.
• Takip eden n sat›r›n her birinde aralar›nda birer boflluk bulunan
n’er adet say› bulunacakt›r. Say›lar›n herbiri 0 (kapal›) ya da 1 (aç›k) olacakt›r ve lambalar›n ilk durumlar›n› gösterecektir.
Ç›kt›:
• Ç›kt› dosyas›n›n ad› “tabela.cik” olmal›d›r.
• n adet sat›rda aralar›nda birer boflluk bulunan n’er adet say› tabelan›n son durumunu göstermelidir.
Örnek:

tabela.gir:
32
011
111
101

tabela.cik:
001
010
010

Daha sonra bir çizge olufltururuz. Bu çizgenin köfleleri, verilen dikdörtgenleri; kenarlar› dikdörtgenlerin kesiflip kesiflmedi¤ini ifade eder.
Sorudaki örne¤imize göz atacak olursak:

‹lk olarak iki dikdörtgenin kesiflip kesiflmedi¤ini ve kesiflim alan›n›
bulmal›y›z. Kesiflme için:
Dikdörtgenlerden birinin sa¤ kenar› di¤erinin sol kenar›ndan daha
soldaysa veya birinin üst kenar› di¤erinin alt kenar›ndan daha alttaysa
bu iki dikdörtgen kesiflmiyordur:

Di¤er durumlarda iki dikdörtgen kesifliyor diyebiliriz. Kesiflen iki dikdörten için kesiflme alan›n› bulmak içinse flöyle bir yol izleriz:
sol = dikdörtgenlerden sol kenar› daha sa¤da olan›n x koordinat›
sa¤ = dikdörtgenlerden sa¤ kenar› daha solda olan›n x koordinat›
üst = dikdörtgenlerden üst kenar›
daha altta olan›n y koordinat›
alt = dikdörtgenlerden alt kenar›
daha üstte olan›n y koordinat›
KesiflfleenAlan = (sol-sa¤) * (üst – alt)
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Soldaki fleklimizi sa¤daki gibi bir çizge ile ifade edebiliriz. Bu çizge üzerinde daha önceki say›larda bahsetti¤imiz yöntemleri (DFS vb.)
kullanarak bölgeleri ç›karabiliriz (sa¤daki flekilde ayn› renklerle gösterilen köfleler ayn› bölgeye aittir).
Son basamak olarak her bölgenin alan›n› hesaplamal›y›z. Bölgedeki
dikdörtgenlerin alanlar›n› toplay›p, kesiflen her ikilini kesiflim alan›n› ç›kar›rsak istedi¤imiz sonuca ulafl›r›z. Örne¤in, yukardaki örnekte sar›
renkle gösterilen bölge için:
Alansar› = Alan2+Alan3+Alan5+Alan8–(Alan2,5 + Alan2,8 + Alan3,8)
= 6 + 12 + 12 + 15 – (2 + 1 + 2)
= 40

