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1. (x + y + 2z)10 ifadesinin açılımında x5y3z2 teriminin katsayısı kaçtır?

A) 10080                            B) 5040                            C) 2520                            D) 1440                            E) 1260

ÇÖZÜM

Sorunun çözümünde binom açılımı kullanılırsa cevap 15  × C(10,5) × 13 x C(5,3) × 22  x C(2,2) = 10080   olarak elde edilir.

Doğru Cevap A

2. Hileli olmayan bir zar 3 defa ardarda atılmaktadır. Gelen sayıların toplamının en az 15 olma ihtimali kaçtır?

A) 2/27                            B) 5/54                            C) 1/6                             D) 1/3                            E) 5/6

ÇÖZÜM

Eğer her toplam için bu toplamı kaç farklı şekilde elde edebileceğimizi yazarsak

• 3 toplamı için 1 durum

• 4 toplamı için 3 durum

• 5 toplamı için 6 durum

• 6 toplamı için 10 durum

       …..

       ….. 

       …..

• 15 toplamı için 10 durum

• 16 toplamı için 6 durum

• 17 toplamı için 3 durum

• 18 toplamı için 1 durum

elde edilir. Dolayısıyla istenen şartı 20 durum sağlar. Toplam durum sayısı ise 6 x 6 x 6  dan 216’dır. Sonuç olarak cevaba 
20
216

'dan 5
54

 olarak ulaşılır.

Doğru Cevap B

3.  X = {2, 3, 5, 8, 13}, Y = {2, 3, 5, 7, 11} ve Z = {1, 4, 9, 16, 25} olmak üzere bu kümelerden birer eleman  
 x ∈ X, y ∈ Y, z ∈ Z) rasgele seçiliyor. x < y < z olması ihtimali kaçtır?

  
A) 0.167                            B) 0.208                            C) 0.216                            D) 0.232                            E) 0.333 
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ÇÖZÜM

Y’nin her elemanı için Z kümesinde istenen şartı sağlayan kaç eleman olduğunu bulalım. Sırasıyla her eleman için 
bu sayılar [4,4,3,3,2] dizisi olarak bulunur. Şimdi ise X kümesinden seçtiğimiz her eleman için şartı sağlayan Y kümesi 
elemanlarını bulup her bir eleman için  oluşturduğumuz dizide denk gelen sayıyı istenen durum sayısına ekleyelim. 
X’ten sayı değeri 2 olan elemanı seçersek Y’de ilk eleman dışında her elemanı seçebiliriz bu da istenen durum sayısına  
4 + 3 + 3 + 2 = 12 ekler. X’ten 3 ü seçersek istenen durum sayısına 3 + 3 + 2 = 8 eklenir. Kalan elemanlar için ise sırasıyla  
3 + 2 = 5, 2 ve 0 eklenir. Toplam istenen durum sayısına ise 12 + 8 + 5 + 2’den 27 olarak ulaşılır. Toplam durum sayısı ise 
5 x 5 x 5 = 125 tir. Dolayısıyla cevap 27

125
 = 0.216 olur.

Doğru Cevap C

4. Bir dersi alan öğrencilerin %60’ı A şehrinden, %30’u B şehrinden ve %10’uda C şehrinden gelmekte-
dir. Geçmiş istatistiklere göre A’dan gelen öğrencilerin %9’u, B’den gelen öğrencilerin %20’si ve C’den 
gelen öğrencilerin %6’sı bu dersi sevmemektedir. Eğer sınıftan rasgele seçilen bir öğrenci dersi sevmiyor 
ise, bu öğrencinin B şehrinden gelme ihtimali kaçtır?

A) 1/10                            B) 1/4                            C) 3/10                            D) 2/5                            E) 1/2

ÇÖZÜM

Dersi toplamda 1000k kişi alıyor olsun. O zaman A şehrinden 600k, B şehrinden 300k, C şehrinden ise 100k kişi bu 
dersi almaktadır. A’dakilerin 54k tanesi, B’dekilerin 60k tanesi, C’dekilerin ise 6k tanesi dersi sevmemektedir. Dersi 
sevmeyen toplamda 120k kişi olmasına karşın bunların 60k’si B şehrindendir. Dolayısıyla cevap 1

2
 olur.

Doğru Cevap E

5. Bir kutudaki ürünlerin %10’u bozuk, %12’si hatalı renkte, %3’ü ise hem hatalı renkte hem de bozuktur. 
Kutudan rasgele alınan bir ürünün hatasız renkte ve bozuk olmama ihtimali kaçtır?

A) 0.19                            B) 0.25                            C) 0.75                            D) 0.81                            E) 0.88

ÇÖZÜM

Kutudaki sorunsuz ürünlerin yüzdesi (%100 - (%12 + %10 - %3))= %88 olur. Dolayısıyla istenen oran 0.88’dir. 

Doğru Cevap E

6. Bir çekmecede farklı renkte 8 çift (16 tane) çorap vardır. Her çift kendi içinde aynı renktedir. Bu çekmece-
den rasgele 4 tane çorap seçildiğinde bu çorapların en az bir aynı çift içermesi ihtimali kaçtır?

A) 5/13                            B) 2/5                            C) 1/2                            D) 3/5                            E) 8/13
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ÇÖZÜM

Eğer 1’den hepsinin ayni çiftten olma ihtimalini çıkarırsak istenen cevaba ulaşabiliriz. Hepsinin farki çift olarak seçildiği 
durum sayısı C(8,4) x 24 olarak bulunabilir.  

Toplam durum sayısı ise C(16, 4)’tür. Burdan hepsinin ayni çiftten olma olasılığı olarak 8
13

 elde edilir. Bunu da 1’den 
çıkarırsak cevap 5

13
 bulunur.

Doğru Cevap A

7. Bir testte 10 tane soru ve her soruda 3 tane seçenek vardır. Seçeneklerden sadece 1 tanesi doğrudur. Bir 
öğrencinin cevapları rasgele seçerek tam olarak 2 tane soruyu doğru yapma ihtimali kaçtır?

A) 1/9                            B) 2/6                            C) (1/3)8                            D) 10. 27/38                            E) 28/310

ÇÖZÜM

Öğrencinin tam olarak iki soruyu doğru yaptığı durum sayısı C(10,2) x 28 olur (kombinasyon  ile doğru yapacağı 
2 soruyu seçer, kalan 8 soru için de 2 yanlış seçenekten herhangi birini seçer). Tüm durumlar ise 310'dur.  
Dolayısıyla cevap 90 x 27

310
 ’dan 10 x 27

38
  olur.

Doğru Cevap D

8. Yarın açık havada halı saha maçı yapılacaktır. İstatistiklere göre herhangi bir günde yağmurun yağma 
ihtimali 1/3’tür. Yağmur gerçekten yağdığında, meteoroloji %90 oranında doğru tahmin yapmaktadır. 
Yağmadığında ise, meteorolojinin yaptığı tahminler %15 oranında hatalıdır. Meteoroloji maç günü yağ-
mur yağacağını tahmin etmiştir, buna göre maç günü gerçekten yağmur yağma ihtimali kaçtır?

A) 1/4                            B) 3/10                            C) 1/3                            D) 2/3                            E) 3/4

ÇÖZÜM

Herhangi 90k günü düşünelim. Bu 90k günün 30k’sinde gerçekten yağmur yağar, meteoroloji 27k günde yağmur 
yağacak der ve doğru tahmin etmiş olur. 90k günün 60k gününde ise gerçekten yağmur yağmaz ve meteoroloji buna 
rağmen yanlış tahmin yapıp 9k günde yağmur yağacak der. Dolayısıyla meteorolojinin yağmur yağacak dediği 36k 
günün 27k’sinde gerçekten yağmur yağar. Dolayısıyla cevap 3

4
 olur.

Doğru Cevap E

9. Bir şehirde, 30 yaş ve üzerindeki kişiler her zaman doğruyu, 30 yaşından genç olanlar ise her zaman 
yalan söylemektedir. Bir çift evlenmek için başvuruda bulunduğunda memur, damat ve geline yaşlarını 
sorar. Damat, “her ikimiz de 30 yaşın altındayız” der. Buna göre memur, aşağıdakilerden hangisinin doğru 
olduğunu çıkarır?

A) Gelin ve Damadın her ikisi de 30 yaşın üzerindedir

B) Gelin ve Damadın her ikisi de 30 yaşın altındadır

C) Damat 30 yaşın üzerinde, Gelin 30 yaşın altındadır

D) Damat 30 yaşın altında, Gelin 30 yaşın üzerindedir

E) Bilinemez



ULUSAL BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

4

ÇÖZÜM

Eğer damat doğru söylüyor olsaydı ikisi de 30 yaşının altında olmak durumundaydı. 30 yaşının altındakiler doğru 
söyleyemediğine göre damat yalan söylüyor olmalıdır. Dolayısıyla damat 30 yaşının altında, damadın ifadesi yalan 
olduğu için de gelin ise 30 yaşının üstündedir.

Doğru Cevap D

10. Lale, Ayşe, Ahmet ve Can aynı okulda farklı sınıflardadır. Her birine hangi sınıfta oldukları sorulduğunda 
şu şekilde ikişer ifade ile cevap verirler:

Lale :  “Ahmet birinci sınıfta, Ayşe ikinci sınıftadır.”
Ayşe :  ”Ahmet ikinci sınıfta, Can üçüncü sınıftadır.”
Ahmet :  “Can dördüncü sınıfta, Lale ikinci sınıftadır.”

Herkes söylediği iki ifadeden tam olarak bir tanesini doğru söylemişse birinci sınıfta olan kimdir?

A) Lale                            B) Ayşe                            C) Ahmet                            D) Can                            E) Bilinemez

ÇÖZÜM

1. Lale’nin ilk ifadesinin doğru olduğunu varsayalım. Bu durumda Ahmet birinci sınıfta, Can üçüncü sınıfta, Lale ikinci 
sınıfta, Ayşe ise dördüncü sınıfta olmalıdır. 

2. Lale’nin ikinci ifadesinin doğru olduğunu varsayalım. Ayşe ve Lale’nin ikisinin de ikinci sınıfta olması gerektiği 
sonucuna ulaşılır. Herkes farklı sınıfta diye belirtildiğine göre Lale’nin ikinci ifadesi doğru olamaz. Dolayısıyla ilk ifadesi 
doğru olmalıdır.

Lale’nin ilk ifadesinin doğruluğuna ulaştığımıza göre cevabın Ahmet olduğuna ulaşılır.

Doğru Cevap C

11. Ali, Ahmet ve Ayşe kendilerine yeni birer araba almıştır. Bu arabalardan biri beyaz, biri siyah ve biri de 
sarı renktedir. Elimizde şöyle bilgiler vardır: 
 
Eğer Ayşe beyaz arabayı almışsa Ahmet siyah arabayı almıştır.  
Eğer Ayşe siyah arabayı almışsa Ahmet sarı arabayı almıştır. 
Eğer Ahmet beyaz arabayı almamışsa Ali siyah arabayı almıştır. 
Eğer Ali sarı arabayı almışsa Ayşe siyah arabayı almıştır.

 Buna göre siyah ve sarı renkteki arabaları, sırasıyla, kimler almıştır?

A) Ali-Ahmet

B) Ahmet-Ayşe

C) Ayşe-Ali

D) Ali-Ayşe

E) Ahmet-Ali
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ÇÖZÜM

Ayşe beyaz arabayı alsaydı Ahmet siyah arabayı alacaktı, bu durumda 3.şarta göre Ali de siyah arabayı almak 
durumunda kalacaktı. O zaman Ayşe beyaz arabayı almamıştır. Eğer Ayşe siyah arabayı almış olsaydı Ahmet sarı 
arabayı, o zaman Ali de siyah arabayı almalıydı, bundan dolayı Ayşe sarı renkli arabayı almak zorundadır. Geriye siyah 
ve beyaz arabalar kalır. Eğer Ahmet siyah arabayı alsaydı Ali de siyah arabayı almalıydı. O zaman Ahmet beyaz arabayı, 
Ali ise siyah arabayı almış olmalıdır. O zaman siyah ve sarı arabaları sırasıyla Ali ve Ayşe almıştır. 

Doğru Cevap D

12. n,m > 1 birer pozitif tamsayı olmak üzere n9m11 ifadesini hesaplamak için en az kaç tane çarpma yapmak 
yeterlidir?

A) 6                            B) 8                            C) 10                            D) 12                            E) 14

ÇÖZÜM

•  nm=n x m

•  n2 m2= nm x nm

•  n4 m5  = n2 m2  x2 n2 m2  x m

•  n9 m11  = n4 m5  x n4 m5 x nm

Dolayısıyla toplamda 6 adet çarpma işlemi yaparak istenen sonuca ulaşılabilir.

Doğru Cevap A

13. 1 ve 100 arası (1 ve 100 dahil) tamsayılardan birbirinden farklı herhangi 51 tanesi seçilmiştir. Buna göre 
aşağıdaki mantıksal önermelerden hangileri doğrudur? 

(I) Seçilenler içinde toplamı 81 olan bir sayı çifti kesinlikle vardır.
(II) Seçilenler içinde toplamı 101 olan bir sayı çifti kesinlikle vardır.
(III) Seçilenler içinde farklı en az iki ardışık sayı çifti kesinlikle vardır.

A) Yalnız I                            B) Yalnız II                            C) Yalnız III                            D) I ve II                            E) II ve III

ÇÖZÜM

Önermeleri tek tek inceleyelim:

• Eğer sayıları 50’den 100 e kadar olan sayılar seçersek hiçbir ikilinin toplamı 81 olmaz. O zaman 1.önerme yanlış olur. 

• Alınan bir sayıya x diyelim. O zaman 101 – x alınmamalıdır, bu sayıya da y diyelim. Eğer x < y olan x,y ikililerine bakarsak 
bu ikililerden 50 tane vardır ve x ve y’ler, 1’den 100’e kadar olan bütün sayıları kapsar. O zaman 50 x,y ikilisinden her 
biri için x veya y’yi seçersek toplamda 50 sayı seçmiş oluruz. Seçeceğimiz 51.sayı kesinlikle toplamı 101 olacak bir ikili 
oluşturur. O zaman 2.öncül doğrudur. 

• 50 sayı seçip de hiçbir ardışık sayı ikilisi bulundurmayan iki farklı durum vardır. Bunlardan ilki tüm çift sayıların alındığı 
durumdur. Diğeri de tüm tek sayıların alındığı durumdur. İki durumda da eklenmesi gereken 51.sayıyı eklediğimizde 
yalnız bir ardışıklık durumu oluşur. O zaman 3.önerme yanlıştır çünkü en az 2 farklı ardışık çift oluşacak deniyor.

Dolayısıyla cevap yalnız II olur.

Doğru Cevap B
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14. Her bir elemanı 1 veya daha büyük tamsayılardan oluşan 100 elemanlı dizinin tüm elemanlarının toplamı 
182 dir. Bu özelliklere sahip tüm diziler için aşağıdaki mantıksal önermelerden hangileri doğrudur?

(I) Herhangi iki elemanın farkı 82 den büyük olamaz.
(II) Elemanları toplamı 15 olan bir alt diziye sahiptirler.
(III) Bu özelliklere sahip farklı dizi sayısı 1010 dan daha fazladır.

A) Yalnız I                            B) Yalnız III                            C) Yalnız I ve II                            D) Yalnız I ve III                            E) Hepsi

ÇÖZÜM

Önermeleri tek tek inceleyelim:

• Farkın en azından 83 olması için dizide minimum 1 ve 84 bulunmalıdır. Geriye 98 eleman kalır ve bunların toplamları 
97 olmalıdır. Her sayı en az 1 olduğundan bu imkansız bir durumdur. İlk öncül doğrudur.

• Dizideki elemanlardan en az 18 tane 1 elemanı olmalıdır. Dolayısıyla her dizide toplamı 15 olan bir alt dizi bulunur. 
İkinci öncül de doğrudur. 

• Şartı sağlayan toplam dizi sayısı tam olarak C(181,99)’dur. Bu sayı da1010’dan  büyük bir sayıdır.

Bütün öncüller doğrudur.

Doğru Cevap E

15. Her biri onluk tabanda 9 basamaklı X, 4 basamaklı Y, 13 basamaklı XY ve 34 basamaklı Y2X0Y1X3Y 
sayıları veriliyor. X mod 7 = 3,  X mod 9 = 2,  Y mod 7 = 4 ve Y mod 9 = 5 bilindiğine göre  
((XY mod 7) + (Y2X0Y1X3Y mod 9)) mod 5 işleminin sonucu kaçtır?

A) 0                            B) 1                            C) 2                            D) 3                            E) 4

ÇÖZÜM

Önce (XY mod 7)’yi hesaplayalım. İfade ((X x 10 4+ Y)  mod 7)=((3 x 4+4)  mod 7) = 2 olur.

Dikkat ederseniz herhangi bir negative olmayan k tamsayısı için 10k 1 mod 9 olur. O zaman (Y2X0Y1X3Y mod 9)= 
((Y+2+X+0+Y+1+X+3+Y) mod 9) = ((5+2+2+0+5+1+2+3+5)mod 9=7 olur. (2+7)  mod 5=4 olduğundan cevap E olur.

Doğru Cevap E

[16-18] Sorular İçin Açıklama

Elemanları alfabenin harfleri olan sıralı ikililerden oluşmuş kümeler düşünelim. Bunlara ilinti diyeceğiz. Örnek olarak, R 
ve S şu şekilde tanımlanmış iki ilinti olsun:

R = {(c, a), (f, i), (b, d)}, S = {(a, a), (e, d), (g, e), (c, d)}

İki ilinti arasında tanımlanan  ●  işlemi, birinci ilintinin bütün ikilileriyle ikinci ilintinin bütün ikililerini karşılaştırmakta, ikililerin 
ilk elemanlarının ikisi de sesli ya da ikisi de sessiz harfse, (i) ilk elemanı birinci ikilinin ikinci elemanı, ve (ii) ikinci elemanı ikinci 
ikilinin ikinci eleman_ olan yeni bir ikili oluşturmaktadır. Bu şekilde oluşturulan tüm ikililer sonuç ilinti kümesini meydana 
getirmektedir.

Örneğin, yukarıda verilen R ve S için, R  ●   S = {(a, e), (a, d), (i, e), (i, d), (d, e), (d, d)}.
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16. R = {(k, o), (o,m), (b; s)} ve S = {(g, u), (e, f), (d, n)} olduğuna göre R ● S aşağıdakilerden hangisidir?

A) {(m, u), (m, n), (o, f), (o, n), (s, u)}

B) {(o, g), (o, d), (m, e), (s, g), (s, d)}

C) f{k, g), (k, d), (o, e), (b, g), (b, d)}

D) {(o, u), (o, n), (m, f), (s, u), (s, n)}

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

R’deki ilk elemanı sessiz olanlar {(k, o), (b, s)}’dir. S’deki ilk elemanı sessiz olanlar ise {(g, u), (d, n)}’dir. Bunlar işleme 
sokulunca {(o, u), (o, n), (s, u), (s, n)} oluşur. Seslilerden ise sadece {(m, f)} oluşur. O zaman cevap D seçeneği olur.

Doğru Cevap D

17. R●S = {(a, d), (c, g), (b, g), (b; d)} olduğuna göre R ve S ilintileri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) R = {(g, c), (e, b), (i, b)} ve S = {(a, g); (o; d)}

B) R = {(u, b), (f, a), (b, b), (i, c)} ve S = {(a, g), (b, d)}

C) R = {(a, b), (g, c), (e, a), (i, b)} ve S = {(e, d), (o, g)}

D) R = {(a, b), (a, c), (b, a), (c, b)} ve S = {(a, d), (g, g)}

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

B seçeneğindeki ilintileri işleme soktuğumuzda {(a, d), (b, g), (b, d), (c, g)} oluşur. O zaman cevap B seçeneğidir. 

Doğru Cevap B

18. R = {(a; b); (c; d); (e; f)} ve R●S = {(b; a); (d; b); (f; a)} olduğuna göre S aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) S = {(a, a), (b, b)}

B) S = {(g, b), (b, b), (u, a)}

C) S = {(e, a), (a, a), (m, b), (n, b)}

D) S = {(o, a), (u, a), (g, b)}

E) Hepsi

ÇÖZÜM

Elimizdeki S ilintisi {(sesli harf, a), (sessiz harf b)} tipinde olmalıdır. Bu ilintide her bir tipten sınırsız sayıda S ilintisinde 
içerilebilir, her biri en az 1 kere geçmelidir. Bu yüzden doğru seçenek E olur.

Doğru Cevap E
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[19-22] Sorular için açıklama

X, Y ve Z aşağıda verildiği gibi tanımlanmış karşılıklı özyineli nesnelerdir. Tanımlarda toplam dört farklı (atomik) sembol  
(a, b, c ve ●) vardır. X, Y ya da Z ile tanımlanamayan tüm nesneler geçersizdir.

İfadelerdeki X' nesnesi X, Y' nesnesi Y, ve Z' nesnesi Z cinsinden başka nesnelerdir. Sırasıyla X, Y ve Z tipinden nesneleri 
girdi olarak alan f, g ve h fonksiyonları aşağıda tanımlanmıştır. Bu fonksiyonlar karşılıklı özyineli fonksiyonlar olup tamsayı 
değerler üretirler.

19. Hangisi bir Z nesnesidir?

A) b ● a ● a ● bb ● b ● a

B) b ● b ● a ● bb ● b ● a

C) b ● a ● bb ● b ● a ● b

D)  b ● a ● bb ● a ● b ● a

E) a ● a ● bb ● a ● b ● a

ÇÖZÜM

C seçeneğindeki ifade bir Z nesnesidir. Tanımı da şu şekilde yapılabilir.

Z = b • Y', Y’ = Y’’ • b, Y’’ = X’ • a, X’ = a • Y’’’ • b, Y’’’ = bb

Doğru Cevap C

20. g (a ● a ● c ● c ● c  ●  a ● a)  işleminin sonucu kaçtır?

A) 5                            B) 6                            C) 7                            D) 8                            E) 9
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ÇÖZÜM

•  g(a•a•c•c•c•a•a)= f(a•a•c•c•c•a)+1

•  f(a•a•c•c•c•a)= f(a•c•c•c)+2

•  f(a•c•c•c)= h(c•c)+1

•  h(c•c)=h(c)+1

•  h(c) = 1

O zaman cevap 6 olur. 

Doğru Cevap B

21. Hangisi yanlıştır?

A) Bazı X nesnelerinde b sembolü sayısı a sembolü sayısından fazladır

B) Tüm X nesnelerinde c sembolü oranı %50 den daha azdır

C) Bazı X nesneleri çift sayıda sembol içerir

D) Hem X hem de Z nesnesi olan nesneler vardır

E) b sembolü oranı %50 den daha az olmayan sonsuz sayıda X nesnesi vardır

ÇÖZÜM

Şıkları tek tek inceleyelim.

• A şıkkında  a • bb • b nesnesinde b sembolü sayısı daha fazladır, A şıkkı doğru bir ifade olur.

• Dikkat edersek c sembolü sayısı hiçbir X nesnesinde ‘•’ sembolünün sayısından fazla olamaz. B şıkkı da doğrudur.

• a • bb • b nesnesi 6 sembol içerir, yanı bu çift sayıda sembol içeren bir X nesnesidir. C şıkkı da doğru bir ifade içerir. 

• E şıkkında a • bb • b, a • bb • b • b, a • bb • b • b • b, a • bb • b • b • b • b, a • bb • b • b • b • b • b örüntüsüyle ilerleyen ve 
sembollerin %50’sinin b olduğu sonsuz sayıda X nesnesi vardır.

• D şıkkı ise yanlış bir ifadedir, hiçbir X nesnesi bir Z nesnesi olarak ifade edilemez.

Doğru Cevap D

22. Hangisi doğrudur?

A) Aynı f(X) değerine sahip farklı X nesne çiftlerinin sayısı sonsuzdur

B) h(Z) nin değer kümesi ile doğal sayılar kümesi arasında birebir eşleme yapılamaz

C) f(X) fonksiyonu X nesnelerindeki a sembolleri sayısına eşittir

D) h(Z) fonksiyonu Z nesnelerindeki a, b, c sembolleri sayısı toplamına eşittir

E) g(Y) nin alabileceği en küçük değer 2 dir
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ÇÖZÜM

Şıkları inceleyelim:

• B şıkkında h(Z) 1’den sonsuza kadar tüm değerleri alabilir. Doğal sayılar kümesi 1’den başlıyor dersek birebir eşleme 
yapılabilir. B şıkkındaki ifade yanlıştır.

• Önceki bir soruda f(a • c • c • c)=3 olarak hesaplamıştık, o zaman C şıkkı da yanlıştır.

• h(b • c • c)=2’dir, o zaman D seçeneği de yanlış bir ifade içerir.

• g(c • c)=1’dir, o zaman E şıkkı da yanlıştır. 

• A seçeneğindeki ifade doğrudur, f→g→f ile f→h→f yollarından seçilen yollarla sürekli geçiş yapılarak gidilirse aynı adım 
sayısı ile ulaşılan sonuçlar aynı değeri döndürür. O zaman adım sayısı sonsuza yaklaşırken (n diyelim) bu değere sahip 
ve bu yolla oluşturulmuş farklı yapı sayısı 2n olur. O zaman A şıkkındaki ifade doğru olur.

Doğru Cevap A

[23-26] Sorular İçin Açıklama

Elemanları tamsayılardan oluşan n elemanlı bir A[1..n] dizisi eğer  indisleri için  
 şartlarını sağlıyorsa yığın olarak adlandırılır.

Bu şartları sağlamayan diziler yığın değildir.

23. Yığın olduğu bilinen 500 elemanlı bir dizide en küçük elemanı bulmak için en az kaç karşılaştırma ge-
reklidir?

A) 1                            B) 2                            C) 9                            D) 499                            E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Verilen yığın yapısı bir heap ağacı oluşturmaktadır. Minimum eleman her zaman 1 ile indislenmiş eleman olur. O zaman 
0 karşılaştırma gereklidir. Cevap E seçeneği olur.

Doğru Cevap E

24. Yığın olduğu bilinen 250 elemanlı bir dizide en büyük elemanı bulmak için en az kaç karşılaştırma ge-
reklidir?

A) 8                            B) 61                            C) 124                            D) 249                            E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

En büyük eleman yapraklardan birinde olmalıdır.

O zaman en büyük elemanın indisi kesinlikle [126 … 250] aralığındadır. Bu aralıkta 125 eleman vardır. N elemanlı bir dizide 
en büyük eleman N-1 hamlede bulunabilir. O zaman cevap 124 olur.

Doğru Cevap C
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25. Aşağıdaki mantıksal önermelerden hangileri doğrudur?

(I) Yığın olmayan herhangi bir dizi elemanlarının yerleri değiştirilerek yığın haline getirilebilir.
(II) 50 farklı tamsayı içeren 50 elemanlı bir diziden en fazla 50 adet farklı yığın oluşturulabilir.
(III) A[1..n] dizisi bir yığın ise bunun bir altdizisi olan A[2..n -1] dizisi de bir yığındır.

A) Yalnız I                            B) Yalnız II                            C) I ve III                            D) II ve III                            E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Önermeleri tek tek inceleyelim. 

• Her dizi yığın haline çevrilebilir. O zaman ilk önerme doğrudur.

• Dizi elemanlarının 1 den 50 ye kadar numaralandırıldığını ve ve her i≤25 için A[i] = i olsun. O zaman kalan 25  
 eleman 25! farklı şekilde yerleştirilebilir. O zaman ikinci önerme yanlıştır.

• Yanlıştır, yığınımız {1, 3, 2, 4, 5} olsun,  bunun altdizisi {3, 2, 4} yığın özelliği göstermez.

Yalnız ifade I doğrudur. 

Doğru Cevap A

26. n elemanlı bir A yığını ve bir p tamsayısı verilmiştir. Sizden istenen bu yığının k. (1 ≤ k ≤ n) en küçük 
elemanının p den daha küçük olup olmadığını belirlemeniz. Bu problem için zaman karmaşıklığı en az 
hangisidir? [Açıklama: Zaman karmaşıklığı, problemi çözen bir algoritmanın en kötü durum için çalışma 
zamanının n ve k ile ifade edilen formülünden düşük dereceli terimlerin ve tüm sabit katsayıların silin-
mesi ile elde edilir; örneğin 5n2 + 5k log n - 2k formülü için n2.]

A) n log n                           B) k log n                           C) n                           D) k                           E) log n

ÇÖZÜM

Eğer yığın yapısında p’den küçük eleman sayısını bulursak bu bizi istediğimiz cevaba da kolayca ulaştırabilir. Ağaç yapısını 
düşündüğümüzde p’den küçük sayılar 1 numaralı kökü içeren bir birleşik altağaç oluşturacaktır. Biz bu alt ağaçtaki 
eleman sayısının k’dan küçük olup olmamasına bakıyoruz. Bu işlemi basit bir derinlik öncelikli arama ile gerçekleştirebiliriz. 
Toplamda baktığımız düğüm sayısı da k yı geçtiğinde işlemleri bitirirsek O(k) işlemde  sorguyu cevaplamış oluruz. 

Doğru Cevap D
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[27-28] Sorular için açıklama

Asimtotik üst sınırı ifade etmede kullanılan büyük-O notasyonu şöyle tanımlanır. f(n) ve g(n) negatif olmayan 
tamsayılardan pozitif reel sayılara tanımlı birer fonksiyon ve O(g(n)) bir fonksiyon kümesi olsun. f(n) ∈ O(g(n)) dir ancak 
ve ancak öyle bir pozitif reel c sabiti ve bir n0 ≥0 tamsayı sabiti için

  eşitsizliği sağlanır.

Tanımı örnekle açıklayalım. f(n) = 2n2 + 5n-10,  h(n) = n2 log n - 100n + 1, g(n) = n2 için f(n) ∈ O(g(n)) (mesela n0 = 1 ve c = 7 
seçilerek  sağlanır), fakat  dir (çünkü c sabiti ne kadar büyük 
seçilirse seçilsin log n değeri sonsuzda c den daha büyüktür, yani eşitsizliği sağlayan n0 ve c değerleri bulunamaz).

27. Hangisi yanlıştır?

A) 50 n2 + 100n ∈ 0(n3)

B) ∑n

i      
=1i  ∈ O (n2)

C)    n ∈ O (log n)

D) 5 n + 10 ∈ 0(3n)

E) 3n+2  ∈ 0(3n) 

ÇÖZÜM

Dikkat ederseniz C seçeneğinde limn → ∞ log n = ∞  olduğundan n sonsuza giderken , hiçbir c tam sayısı için c x log n 
den  küçük olamaz. Cevap C olur. 

Doğru Cevap C

28. Pozitif tüm t(n) fonksiyonlar için hangisi kesinlikle doğrudur?

A) nt(n) ∈ O(t(n))

B) t(n) + sin(t(n)) ∈ O(t(n))

C) t(n)
n

 ∈ 0 (n)

D) t2 (n) ∈ 0(2n) 

E) 
1

t(n)  ∈ 0 (t(n))

ÇÖZÜM

Tek tek ifadeleri inceleyelim:

• A seçeneğinde t(n) = n olursa n2  ∉ O(n) olduğundan A yanlıştır.

•  t(n) ∈ O(t(n)) olduğundan ve |sin(t(n))|≤1 olduğu için B seçeneği kesinlikle doğrudur.

• Eğer t(n) = 1
n

  olursa C seçeneği yanlış olur. 

• Eğer t(n) = n olursa D seçeneği yanlış olur çünkü n2 ∉ 0 (2n).

• Eğer t(n) = 1
n

 olursa E seçeneği yanlış olur çünkü n ∉ 0 ( 1
n

).

Doğru Cevap B
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[29-31] Sorular için açıklama

Bir üç boyutlu oyun programında ekrana çizilecek nesneleri doğru sırada çizebilmek için bir yöntem tasarlanmıştır. 
Bu yönteme göre uzay, bir düzlemle iki yarı uzaya bölünmekte ve bu işlem, oluşan yarı uzaylar için de o uzay 
parçasında tek bir nesne kalana kadar devam etmektedir. Nesnelerin hepsi x-y düzleminde yer almaktadır ve uzayları 
yarı uzaylara bölmek için kullanılan düzlemlerin hepsi x-y düzlemine dik olarak seçilmiştir. Yukarıdaki şeklin sol 
kısmında nesnelerin ve uzayı parçalara ayıran düzlemlerin kuş bakışı görünüşü verilmiştir. Şeklin karışık olmaması için 
düzlemlerin sadece böldükleri uzay parçasına düşen kısımları çizilmiştir. Uzayın bu bölümlenmesi ve nesneler bir ikili 
ağaç olarak gösterilebilirler (sağdaki şekil). Bu ikili ağacın iç düğümleri bölen düzlemleri, yaprak düğümleri de nesneleri 
göstermektedir. Bir düzlemin aşağısında kalan yarı uzay sol alt ağaç yukarısında kalan yarı uzay da sağ alt ağaç olarak 
belirlenir. Tasarlanan yönteme göre, uzayın herhangi bir yerinden nesnelerin doğru bir görüntüsünü oluşturmak için 
aşağıdaki özyinelemeli fonksiyona bütün ağaç (A) ve kamera pozisyonumuzu (P noktası) göndermemiz yeterlidir.

ÇİZ (Girdiler: İkili Ağaç A, kamera pozisyonu P)

1. Eğer A’da sola ve sağa dallanma yok ise A’daki nesneyi çiz

2. Eğer A’da sola ve sağa dallanma var ise

(a) P, A’nın belirttiği düzlemin yukarısında ise

• ÇİZ (A’nın sol çocuğu, P)

• ÇİZ (A’nın sağ çocuğu, P)

(b) P, A’nın belirttiği düzlemin aşağısında ise

• ÇİZ (A’nın sağ çocuğu, P)

• ÇİZ (A’nın sol çocuğu, P)

ÇİZ metoduna göre örneğin, (kamera pozisyonu) p noktasından bir görüntü elde etmek istediğimizde, nesneler verilen 
şu sıra ile çizilirler:     d e g h f c a b

Sorular yukarıda verilen şekil dikkate alınarak cevaplandırılacaktır.

29. r noktasından bir görüntü elde etmek istediğimizde, nesneler hangi sıra ile çizilirler?

A) a b c e d g h f                      B) b a c d e g h f                      C) a b c d g h e f                      D) c a b e g h d f                      E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM

Sıra algoritmasını dikkatli incelediğinizde herhangi bir düzlem düğümünde iken nokta düzlemin sol ağacının olduğu 
taraftaysa önce sağa, diğer türlü önce sola dallandığını görürsünüz. Bir noktanın düzlemin ne tarafında kaldığına bakmak 
için ise düzlemin sol ve sağ altağacındaki nesnelerin hangilerinin nokta tarafında kaldığına bakmak yeterli olacaktır. O 
zaman r noktası d1, d3, d4 ve d5’in sağında, kalanların solunda olur. Ağaçta algoritmaya göre dallandığımızda cevabı 
B seçeneği olarak buluruz.

Doğru Cevap B

30. s noktasından bir görüntü elde etmek istediğimizde, nesneler hangi sıra ile çizilirler?

A) b a c h f g d e                       B) a b c d g f h e                       C) b c a d f g h e                       D) a c b f g h d e                       E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

s noktası d1, d3, d5, d6 numaralı düzlemlerin sağında kalanların ise solunda kalmaktadır. Dolayısıyla önceki soruda 
anlatılan yöntemle ”b a c h f g d e” elde edilir.

Doğru Cevap A

31. Aşağıdaki nesne sıralamalarından hangisi uzaydaki kamera pozisyonumuz ne olursa olsun mümkün değildir?

A) b a c g h f d e                      B) g h f e d a b c                       C) d e g h f c b a                       D) b c a f h g d e                       E) Hepsi

ÇÖZÜM

Dikkat ederseniz D seçeneği hiçbir dallanma sırasıyla elde edilemez, çünkü d4’ün altağacının tamamı yazılmadan c 
yazılmış. İlk önce b ile beraber a da yazılmalıydı. Diğer şıklardaki ifadeler ise imkanlı ifadelerdir. O zaman cevap D seçeneği 
olur.

Doğru Cevap D
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[32-35] Sorular için açıklama

Özel Dedektif Hamdi’nin eline alfabedeki 29 harf kullanılarak küçük harflerle yazılmış bir mesaj geçer. Arkadaşına 
bu mesajı güvenle iletebilmek için mesajı şifrelemeye karar verir. Bu amaçla mesajdaki boşlukları aynen bırakıp, 
kelimelerdeki her bir harf 0 ve 1’lerden oluşan bir koda dönüştürmeye karar verir. Güvenliği arttırmak için de her bir 
harfe değişken uzunlukta kod vermeyi düşünür. Fakat kodda her harfe karşılık gelen kodlar arasında bir ayraç kullanmak 
kodun güvenliğini tehlikeye sokacağı için öyle bir kodlama sistemi oluşturur ki hiçbir hafin kodu başka bir hafin kodunun 
öneki (prefix) olmaz. Böylece sadece 0 ve 1’lerden oluşan bir kod kolayca tekrar harflere dönüştürülebilir. Üstelik 
kullandığı 0 ve 1’lerden de tasarruf etmek için mesajda çok kullanılan harfler için kısa kodlar ve az kullanılanlar için de 
uzun kodlar kullanmaya karar verir. Neyse ki Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Hamdi’nin elinde tam da bu iş için 
bir yöntem vardır. Bu yöntemde düğümlerden oluşan bir ikili ağaç oluşturulmaktadır. Ağacın bir tane kök düğümü ve 
harf sayısı kadar da yaprak düğümü bulunmaktadır. Yöntemin adımları aşağıda belirtilmiştir.

1. Her bir harf için bir yaprak düğümü oluştur ve düğümlere ağırlık olarak harflerin kullanım sayılarını ata. Bunları bir 
düğüm kümesine at.

2. En düşük kullanım sayısına sahip iki düğümü kümeden çıkartıp (eşitlik durumunda rasgele seçim yap), bu çıkartılan 
düğümlerin sol ve sağ çocuk olduğu yeni bir düğüm oluştur. Yeni düğümün ağırlığını çıkartılan iki düğümün 
ağırlıkları toplamı olarak belirle ve bu yeni düğümü kümeye at.

3. Kümede tek bir düğüm kalana kadar adım 2’yi tekrar et.

4. Bir harfin kodunu belirlemek için kök düğümünden o harfe karşılık gelen yaprak düğümüne giden yolu takip et. 
Yol üstünde ilerlerken her bir sol çocuk için koda  0  ve her bir sağ çocuk için koda 1 ekle.

32. “baba bana top at” mesajının kodlanmış hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 100100 100111110 110111101110 0110

B) 0101 011111 1100011111 1110

C) 1010 100000 110111101110 0110

D) 00110011 0011101011 0101111101110 110101

E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Verilen mesajın olası kod çözümlerinden biri a→0 , b→10, t→110, p→1110,  n→11111, o→11110 şeklinde olur. Bu kodlama ile A 
seçeneğindeki kod elde edilebilir. Dolayısıyla cevap A olur.

Doğru Cevap A

33. Bu yönteme göre, n tane farklı harf içeren n uzunluğundaki bir mesajı kodladığımızda (boşluklar göz ardı 
edilerek), kodlanmış mesajın toplam uzunluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) n log2(n + 1) ve n log2(n + 2) arasındadır (sınırlar dahil)

B) 2n ve 2n + 1 arasındadır (sınırlar dahil)

C) n log2(n) ve (n log2 n) + n arasındadır (sınırlar dahil)

D) log2 n ve log2(n + 1) arasındadır (sınırlar dahil)

E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM

Dikkat ederseniz her harften tam olarak 1 kere geçer. O zaman harflerin kodlarını oluşturduğumuz ağaç n yapraklı tam 
dolu bir ikili ağaca denk gelecek. Her yaprak düğümün derinliği ise [log2(n)] ile [log2(n)]+1 arasındadır. O zaman cevap da 
n log2(n) ile n log2 (n)+n arasında olur.  

Doğru Cevap C

34. Yalnızca a, b ve c harfleri içeren bir mesaj için, a hafinin kodunun 10, b hafinin kodunun 11 ve c harfinin 
kodunun 0 olması için bu üç harfin kullanım sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) a: 5, b: 10, c: 15

B) a: 15, b: 12, c: 16

C) a: 5, b: 5, c: 11

D) a: 5, b: 5, c: 6

E) Hepsi

ÇÖZÜM

C’nin geçme sayısı a ve b’den büyük eşit olmalıdır.  A, B, C, D şıklarında bu sağlandığı için cevap E seçeneği yani hepsi 
olur.

Doğru Cevap E

35. Bir harf için en uzun kodun uzunluğunun 8 olduğu bir mesajda en az kaç farklı harf geçmektedir (boş-
luklar göz ardı edilecektir)?

A) 4                            B) 8                            C) 9                            D) 256                            E) 512

ÇÖZÜM

Kod uzunluğu 8 olan harften mesajda sonsuz sayıda olduğunu düşünelim, diğer harflerin geçme sayısı ise sonlu sayıda 
olsun. Bu da demek ki her bir farklı harf kodun uzunluğunu 1 artırıyor. O zaman Kod uzunluğu 8 olan harf dışında 8 farklı 
harf daha mesajda geçmelidir. Dolayısıyla mesajda en az 9 farklı harf olmalıdır.

Doğru Cevap C

[36-50] Sorular için açıklama

• Soruları standart C (ANSI C) programlama dili çerçevesinde cevaplayınız.

• Gerekli tüm başlık (header) dosyalarının verilen programa dahil edildiğini varsayınız.
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36. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 5  7                            B) 7  7                            C) 3  7                            D) 7  3                            E) 8  7

ÇÖZÜM

f fonksiyonuna verilen dizi ile fonksiyon ind1’e bu dizideki en büyük elemanın indisini (birden fazla varsa en sağdaki), 
ind2’ye dizideki en küçük elamanın indisini (birden fazla varsa en soldaki) bulup buna göre bir değer döndürür. f(a, 8) 
için ind1 5, ind2 3 olur. f(b, 7) için ind1 1, ind2 3 olur. Sırasıyla 5 ve 7 yazdırır. 

Doğru Cevap A

37. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 4 0 2                            B) 2 4 0                            C) 0 4 2                            D) 0 2 4                            E) 2 0 4

ÇÖZÜM

Her döngü sonunda dizi şu şekillerde olur:

• {-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1}

• {-1, 1, 0, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1}

• {-1, 1, 0, 3, 2, 1, -1, 1, -1, 1}

• {-1, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 1, -1, 1}

• {-1, 1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 1}

Dolayısıyla en sonda 0 2 4 yazdırılır.

Doğru Cevap D
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38. Programın çıktısı (sonuc) için hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Her zaman bir çift sayıdır

B) Negatif olamaz

C) sayi dan her zaman daha küçüktür

D) sayi negatifse her zaman pozitiftir

E) sayi pozitifse her zaman pozitiftir

ÇÖZÜM

Kodda verilen (sayi&-sayi) ifadesi x sayısının ikilik tabandaki yazılmış halindeki en sağdaki basamağın sayı değerini 
döndürür. Mesela ikilik tabanda 10100010100 şeklinde yazılan bir sayı için 4, 1111110 şeklinde yazılan bir sayı için  
2, 1000 şeklinde yazılan bir sayı için 8 döndürür. O zaman girilen sayı tekse sonuc = sayı - 1 olur. Çiftse sonuc kesinlikle 
çift bir sayı olur. O zaman A seçeneği kesinlikle doğru bir ifade olur.  

Doğru Cevap A

39. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) -187                            B) -189                            C) -191                            D) -193                            E) -195

ÇÖZÜM

Döngünün içindeki toplama ekleme ifadesini 3’e ayırıp çözelim. İlk ifadede s’ye 2’den 19 a kadar olan sayıları ekliyor. 
İkinci ifadede s’den 1’den 18’e kadar olan sayıları çıkartıyor, son ifadede ise s’den 3’ten 20’ye kadar olan sayıları çıkartıyor.

O zaman S = 19 x 20( 2
 - 1 (  - 18 x 19( 2 ( -  20 x 21( 2

 - 3 (  =  -  189 olur. 

Doğru Cevap B
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40. f fonksiyonu için hangisi doğrudur?

A) Derleme zamanı hatası verir
B) a nın başlangıçtaki değeri negatif ise çalışma zamanı hatası verir
C) a = 2468246 argümanı ile çağrıldığında 7 döndürür
D) a = 17255562 argümanı ile çağrıldığında 7 döndürür
E) a = 956745692 argümanı ile çağrıldığında 7 döndürür

Soru İptal

41. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 501                            B) 502                            C) 503                            D) 504                            E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

Dikkat ederseniz r fonksiyonunda (n%4) ifadesi her zaman aynı kalacak  çünkü (n-4)  mod 4 � n mod 4 olur. 

O zaman r (n) = n( 4
 ( x (n mod 4) -1   olur. Dolayısıyla r(2013)= 502 olur.

Doğru Cevap B

42. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 1                            B) 2                            C) 3                            D) 4                            E) 5

[ [
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ÇÖZÜM

Fonksiyonu inceleyelim:

•  r(2013) = r(503) + 0

•  r(503)= r(125)+ 1

•  r(125) = r(31) + 0

•  r(31)= r(7)+ 1

•  r(7) = r(1) + 1

•  r(1) = 0

O zaman r(2013)= 3 olur.

 
Doğru Cevap C

43. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 8                            B) 6                            C) 4                            D) 2                            E) 0

ÇÖZÜM

Kodu incelediğimizde kodun b ile e indisleri arasında kalan en büyük elemanın değerini yazdırdığını görürüz. Bu yüzden 
çıktı 6 olur. 

Doğru Cevap B

44. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 15                            B) 20                            C) 25                            D) 30                            E) 35
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ÇÖZÜM

Kod sırasıyla şu işlemleri yapar:

• b[1][0] += b[0][1]

• b[1][1] += b[0][2]

• b[2][0] += b[1][1]

• b[2][1] += b[1][2]

Bu işlemler sonucunda b dizisi  şeklinde olur. Bu durumda çıktı da 35 olur.

Doğru Cevap E

45. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A)  Derleme zamanı hatası verir

B)  Calışma zamanı hatası verir

C) Sonsuz döngüye girer

D) 5

E) 6

ÇÖZÜM

Kodu inceleyelim. Dikkat ederseniz f(4) = f(1)+ 4 olur ve f(1)’i hesaplarken sürekli önceki n’ler için fonksiyonu tekrar 
çağırır. Fonksiyon özyinelemeli bir fonksiyon olduğu için pratikte kod çalışma zamanı hatası verir. f(5) de f(4)’ü çağırdığı 
için cevap B olur.  

Doğru Cevap B
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46. Program için hangisi doğrudur?

A) Derleme zamanı hatası verir

B) Çalışma zamanı hatası verir

C) Çıktı “Uc” olabilir

D) Çıktı “BeklenmeyenIki” olabilir

E) Çıktı “IkiUc” olabilir

ÇÖZÜM

Programda girilen girdiye göre olası çıktılar “Bir”, “BeklenmeyenIki”, “Iki”, “UcDort” veya “Dort” olabilir. O zaman D 
seçeneği doğrudur.

Doğru Cevap D

47. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 19                            B) 18                            C) 17                            D) 16                            E) 15

ÇÖZÜM

Bir swap (x, y) fonksiyonu tanımlayalım. Bu fonksiyon x ile y’nin değerlerini yer değiştirsin. O zaman kodun yaptığı işlemler 
sırası ile 

•  swap(b[0] [2] ,b [ 1 ] [ 1 ] )

•  swap(b[ 1 ] [0] ,  b [2] [2 ] )

•  swap(b[ 1 ] [ 1 ] ,  b [0] [3] )

•  swap(b[0] [0] ,  b [ 1 ] [0] )

•  swap(b[0] [2] ,  b [2] [ 1 ] ) 

işlemleri olur. Bu işlemler sonucunda da dizi {{11, 2, 10, 7}, {1, 3, 4, 8}, {9, 6, 5, 12}} haline gelir. O zaman kod 19 yazdırır. 

Doğru Cevap A
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48. Yukarıda verilen programda a=temp; deyimi kaç kez çalıştırılır?

A) 4                            B) 11                            C) 12                            D) 16                            E) 175

ÇÖZÜM

While’de şart kontrol edilmeden hemen önceki a, b değerleri sırasıyla (2000, 176), (176, 64), (64, 48), (48, 16), (16, 0) gibi 
olur. O zaman cevap 4’tür.

Doğru Cevap A

49. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 9 8                            B) 8 8                            C) 8 25                            D) 9 70                            E) 6 36

ÇÖZÜM

Çağırılan ilk f fonksiyonu sonrası dizi {24, 22, 17, 17, 13, 17, 10, 8, 9, 3} halini alır ve kod “9” yazdırır. Sonrasında ise dizi {148, 
123, 101, 83, 65, 51, 33, 22, 13, 3} halini alır ve kod “70” yazdırır. Cevap D olur.

Doğru Cevap D
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50. Yukarıda verilen program çıktı olarak ne üretir?

A) 3 2 2                            B) 6 8 5                            C) 3 8 3                            D) 8 7 6                            E) 0 0 0

ÇÖZÜM

Kodu incelediğinizde f(char *str) fonksiyonu str dizisinda tam olarak bir kere geçen harf sayısını döndürmektedir. Bu 
“ankara” için 3 (n, k, r harfleri), “istanbul” için 8 (i, s, t, a, n, b, u, l harfleri) ve “izmir” için 3’tür (z,m,r harfleri). Cevap C olur. 

Doğru Cevap C


