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Uygulama soruları (yazmalı sorular) bilgisayarda yapılacak, masaüstünde kendi isminizdeki
klasöre kaydedilecek. Program adları soru adları ile aynı olmalı. Yazılı soruların çözümleri
verilen boş kâğıda yazılacak. Sınav bitiminde yazmalı sorular bilgisayarda, isminiz ile aynı
addaki klasörde, diğer soruların cevapları cevap kâğıdındaki ilgili yerlere yazılacaktır. Soru-
ların Puan değerleri yanlarında belirtilmiştir. "Ekrana ne yazdırır?" sorularında esas kodu
taban alın. Toplam puan 100’dür. BAŞARILAR!

SORULAR

Soru [1-3] İçin Açıklama

[ANAGRAMLAR] Aynı harfleri aynı sayıda kullanarak yazılan kelimelere anogram denilmekte-
dir. Örneğin GADGET ve TAGGED anogramdır. Aşağıdaki sorular için, anagramların anlamlı
olma zorunluluğu olmadığını kabul ediniz.

1. (24 p) Girdi olarak iki string alıp çıktı olarak eğer anagram ise "anagram" değilse "anagram degil"
yazdıracak bir program yazınız.(Girdiler ya hep büyük harf ya da hep küçük harf olarak verile-
cektir. Örneğin AsD diye bir girdi olmayacaktır.)
Örnek girdi: "asdasd dsasad" Örnek çıkt: anagram

2. (2 p) A,B ve C harflerini kullanarak kaç değişik, birbirinin anagramı olan, kelime yazabiliriz?

3. (4 p) A,B ve C harflarini kullanarak kaç değişik 5 harfli ve birbirinin anagramı olmayan kelime
yazabiliriz ?(örnek: abccc ve abaaa bu şartı sağlar)
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Soru [4-7] İçin Açıklama

[Drat] Canları sıkılan çinliler bir gün çakma dart icat etmeye karar verir ve oyuna drat
ismini verir. Bu oyun bildiğimiz dart oyununa benzerlik gösterir. Elimizde belirli sayıda
dart ve dart tahtasında da her bölüm için belirli puanlar vardır. Dart tahtası 1’den 20’ye
kadar(1 ve 20 dahil) puan veren komşu bölgelerden oluşur. Oyunu elimizdeki her dart mut-
laka puan alacak kadar oynuyoruz.(yani isabet etmese dahi yerden alıp isabet edene kadar
atıyoruz.) Puanlama şu şekilde yapılıyor: ilk dartımızın isabet ettiği puan iki ile çarpılıp
diğer tüm puanlarla toplanır. Örneğin 3 dartımız varsa ve sırasıyla 3,5,2 skorlarını elde
etmişsek puanımız :

2×3+5+2 = 13

Bazı puanlar birden çok şekilde elde edilebilir. Örneğin 6 , 3 dart ile; 2×1 + 1 + 3 , 2×1 +
2+2 , 2×1+3+1 ve 2×2+1+1 olmak üzere 4 değişik şekilde elde edilebilir.

4. (25 p)Girdi olarak alınması gereken puan ve elimizdeki dart sayısını alan ve ekrana o puanı almak
için olası değişik yolların sayısını yazdıran bir program yazınız.
Örnek girdi: 6 3 Örnek çıktı: 4

5. • (2 p)x > 2 olmak üzere, x iki dart ile elde edilemeyen bir skorsa, en küçük x değeri nedir?

• (2 p)x > 3 olmak üzere, x üç dart ile elde edilemeyen bir skorsa, en küçük x değeri nedir?

6. (4 p) 3 dart ile oynanan 2 değişik oyun sonucu elde edilen sonuçlar eşit ve 6 dart’ın hepsi farklı
yere düşecek (farklı puan alacak) şekilde kaç değişik durum olabilir?

7. (4 p)1 ve 10 puan arasına düşük-puan, 11−20 arasına yüksek-puan diyelim. Yükseklik-düşüklük
ve teklik-çiftlik bakımlarından farklı olacak şekilde (bir önceki yüksekse sonraki düşük ve bir
önceki tekse sonrası çift olacak şekilde) dart tahtasını düzenleyebilirmiyiz? Cevabınızı açıklayınız.

8. (5 p ) Üçer kişilik 3 aileden oluşan dokuz kişi, üç odaya , her birine 3 kişi olmak üzere, rast-
gele girerler. Tam olarak bir ailenin bireylerinin aynı odaya girmiş olması ve diğer iki odadan
hiçbirinde tam bir ailenin bulunmaması olasılığı nedir?

9. (5 p ) Rastgele seçilen altı basamaklı bir doğal sayının tam olarak iki basamağında 1 bulunması
olasılığı nedir?

10. (5 p ) Elemanlarının hepsi 102’den küçük olan ve herhangi iki elemanının toplamını içermeyen
bir pozitif tam sayı kümesinin en çok kaç elemanı olabilir?

11. (5 p ) Bir kasanın beş kilidine ait anahtarlar çoğaltılarak sekiz kişiye, bu sekiz kişiden herhangi
beşinin birlikte kasayı açmalarını olanaklı kılacak biçimde dağıtılacaktır. Anahtarların toplam
sayısı en az ne olmalıdır ?

12. (5 p ) 10 elemanlı bir kümenin, hiçbiri bir diğerinin alt kümesi olmayacak şekilde en çok kaç alt
kümesi bulunur ?

13. (5 p ) a,b,c,d,e, f ,g,h, i, j harfleri a, b’den ve c de d’den daha önce gelmek koşulu ile kaç değişik
biçimde sıralanabilir ?
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14. (5 p ) Aşağıdaki kod ekrana ne yazdırır ?
main()
float x = 0.7 ;
if(x == 0.7)
printf("sinav bitti"); else if(x < 0.7)
printf("mi");
else printf("acaba?");

Ek Sorular İçin Açıklama

Sadece 0 ve 1 kullanılan n uzunluğundaki her bir string’e kelime diyelim. Buna göre,

Ek - Bir (15 p). İçinde 00 bulunmayan n uzunluğunda kaç kelime vardır?

Ek - İki (25 p). n > 3 olmak üzere, içinde 01 dizisini sadece 2 defa bulunduran n uzunluğunda
kaç kelime vardır?

Bu belge özgür bir yazılım olan LATEX 2ε ile oluşturulmuştur. Sizde özgür yazılım kullanın.
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