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[1 – 2] Sorular İçin Açıklama

Bir sabit disk üreticisi 3 model sabit disk üretmektedir.  Bu modellerin isimleri : U, Y ve T'dir. U modelinde 
bozuk sektör bulunmamaktadır. Y modelinde bozuk sektör olma ihtimali 1/5'tir. T modelinde bozuk sektör 
olma ihtimali 4/5'tir. Bir kalite kontrol ekibi bu disklerden rastgele birini seçip test etmekte, disk üzerinde 
bozuk sektör çıkarsa sabit diski BOZUK olarak etiketlemektedir. Bu ekibin U modelini seçme ihtimali 1/6, Y 
modelini seçme ihtimali 1/2 ve T modelini seçme ihtimali 1/3'tür. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Rastgele seçilen bir sabit diskin BOZUK olarak etiketlenme ihtimali nedir? 

A) 1/5                              B) 4/5                              C) 11/30                              D) 19/30                               E) ½

ÇÖZÜM

Rastgele seçilen diskin U ve bozuk olma olasılığı 1/6 * 0 = 0, Y ve bozuk olma olasılığı 1/5 * 1/2 = 1/10, T ve bozuk olma 
olasılığı 1/3 * 4/5 = 4/15 olur. Toplamda ise 11/30 ihtimalle BOZUK olarak etiketlenir

Doğru Cevap C

2. Rastgele seçilen sabit diskin BOZUK olarak etiketlendiğini varsayarsak, bu sabit diskin modelinin Y olma 
ihtimali nedir? 

A) 3/11                              B) 30/11                              C) 11/12                              D) 4/5                              E) 0

ÇÖZÜM

Örnek 1’in çözüm mantığından BOZUK olarak etiketlenenlerin 3’ü Y, 8’i T diskidir. Yani 11 diskten 3’ü Y diskidir. 

Doğru Cevap A

3. Bir kutuda 100 adet top vardır. Bu toplar turuncu, mavi ve yeşil olmak üzere 3 türlüdür. Kutudan yerine 
koyarak 2 adet top çekildiği zaman 1. topun yeşil, 2. topun mavi çekilme olasılığı 3/50’dir. Kutudan sa-
dece 1 adet top çekildiğinde bu topun yeşil veya mavi olma olasılığı 1/2’dir. Yeşil topların mavi toplardan 
fazla olduğu biliniyorsa torbadaki mavi top sayısı nedir? 

A) 50                               B) 30                               C) 20                               D) 10                               E) 3

ÇÖZÜM 

Kutudaki yeşil top sayısına y, mavi top sayısına m diyelim. Mavi veya yeşil top çıkma olasılığı 1/2 ise m+y = 50 olur.  
y/100 * m/100 = 3/50 olduğunu biliyoruz. y.m = 600 demek oluyor bu. Yani 600/y+y = 50. Bu denklemi  
y2 - 50y + 600 = 0 şekliden yazarsak y’nin alabileceği 2 değer 20 ile 30 olur. Mavi top daha az olduğundan 20 tanedir.

Doğru Cevap C

4. Bir okyanusta balık tutan bir balıkçının yakaladığı balığın levrek olma ihtimalinin 1/2 olduğunu varsaya-
lım. Balıkçının 2 adet levrek yakaladığında o ana kadar yakaladığı toplam balık sayısının 4 olma ihtimali 
nedir? 

A) 3/10                               B) 3/64                               C) 2/7                               D) 1/2                               E) ¼

Soru İptal
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5. Bir seyyar satıcının satmaya çalıştığı 7 adet domatesten 2’si çürüktür. Bir müşteri bu domateslerin için-
den rastgele 5 adet domatesi yerine koymadan seçiyor. Seçilen domateslerin hiçbirinin çürük olmama 
ihtimali nedir? 

A) 1/9                               B) 1/3                               C) 7/8                               D) 1/12                               E) 1/21

ÇÖZÜM 

C( 7, 5 ) = 21 kadar farklı seçme durumu var. Hiçbirinin çürük olmadığı 1 durum var. O zaman ihtimal de 1/21 olur.

Doğru Cevap E

6. Bir hücre kültüründe 5 adet hücre bulunmaktadır. Bunların bir kısmı ölü, kalanı ise yaşıyor olsun. İki tane 
hücre yerine koymadan seçiliyor. Seçilen iki hücrenin de yaşıyor olma ihtimalinin 3/10 olması için bu 5 
hücre içinden ölü hücre sayısının hangi değere eşit olması gerekir? 

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

ÇÖZÜM

Toplamda C( 5, 2 ) = 10 farklı seçme durumu var. Yaşayan x tane hücre varsa C( x, 2 ) farklı durumda seçilenlerin ikisi de 
yaşar. İkisinin de yaşama olasılığı 3/10 ise C( x, 2 ) = 3 demektir. O zaman x = 3 olur. 5 hücreden 3’ü yaşıyorsa 2’si ölüdür.

Doğru Cevap B

7. Bir testte çoktan seçmeli 5 adet soru vardır. Her soruda 4 adet şık vardır. Bir öğrencinin cevap kâğıdını 
rastgele işaretleyerek soruların 3 tanesini doğru yapma ihtimali nedir? 

A) 45/128                              B) 45/64                               C) 45/512                               D) 45/256                               E) 45/1024

ÇÖZÜM

4^5 = 1024 farklı durum vardır. Hangi soruları doğru yaptığına göre C( 5, 3 ) = 10 farklı durumda yanlış yaptığı diğer 2 soru 
için 3’er farklı işaretleme seçeneği vardır. Yani 10*3*3 = 90 farklı durumda tam olarak 3 tanesini doğru işaretlemiştir. 
Cevap: 90/1024 = 45/512.

Doğru Cevap C

8. Bir futbol takımındaki oyuncular 1’den 11’e kadar numaralandırılmıştır. Bir maçtaki penaltı atışı için bu 11 
oyuncudan biri seçilecektir. Her oyuncunun penaltıyı gole çevirme ihtimali oyuncu numarasının p katıdır. 
Bu oyunculardan rastgele biri seçildiğinde atılan penaltının gol olma ihtimali nedir? 

A) p                               B) p/2                               C) 3p/7                               D) 5p/11                               E) 7p/13

Soru İptal
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9. COLOSSUS kelimesinin harflerini kullanarak bütün harfleri birbirinden farklı kaç adet 3 harfli kelime 
üretilebilir? 

A) 24                               B) 16                               C) 40                               D) 18                               E) 60

ÇÖZÜM

S harfinden 3, O’dan 2, C,L ve S’den 1 kez geçmektedir. Yani 5 farklı harf bulunmaktadır. Üçlü harfli kelimenin ilk harfine 
5, ikinci harfine 4, üçüncü harfine 3 farklı harf gelebilir. Toplamda 3*4*5 = 60 farklı harfleri birbirinden farklı 3 harfli kelime 
üretilebilir.

Doğru Cevap E

10. (2x2+4x)4 ifadesinin açılımında x6 ’nın katsayısı ne olur? 

A) 384                               B) 128                               C) 512                               D) 256                               E) 16

ÇÖZÜM

Binom açılımına göre üsleri dağıttığımızda x6 terimini elde etmek için üstü alınacak ifadenin ilk ve ikinci terimine 2 üssünü 
dağıtmamız lazım. Yani C(4,2)*(2x2 )2*(4x)2=384x6 ifadesini elde ederiz.

Doğru Cevap A

11. Aşağıda şekli görülen fonksiyonun denklemi hangisidir?

A) y=x2−2x+3                         B) y=x2−3x−2                         C) y=x2+2x+3                         D) y=x2−2x−3                         E) y=x2−x−3

ÇÖZÜM

a*(x-x1 )*(x-x2 ) şeklinde denklem yazalım. x1 ve x2’nin değerlerini şeklin x eksenini kestiği noktalara bakarak -1 ve 3 olduğunu 
anlayabiliriz. x yerine 0 koyduğumuzda denklemin a*1*(-3)= -3 sağlaması için a=1 olmalı. O zaman ana denklemimiz  
y = (x-1)*(x+3)  = x2  – 2x – 3 olur.

Doğru Cevap D

12. f(x)=|x−1|−|x|+|x+9| olduğuna göre f(−2)+f(0)+f(7) kaçtır? 

A) 29                               B) 30                               C) 31                               D) 32                               E) 33
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ÇÖZÜM

 f( -2 ) = |-3| - |-2| + |7| = 8,     f( 0 ) = |-1| - |0| + |9| = 10,    f( 7 ) = |6| - |7| + |16| = 15. O zaman toplam 8 + 10 + 15 = 33.

Doğru Cevap E

[13 – 15] Sorular İçin Açıklama

2-3 dengeli ağacının aşağıdaki özelliklere sahip olduğu bilinmektedir; 

Ö1: Ağaçtaki her düğüm en az 1, en çok 2 eleman içerir. 

Ö2: Aynı düğümdeki elemanlar soldan sağa, küçükten büyüğe doğru yerleştirilir. 

Ö3: Ağacın en alt seviyesindeki düğümler yaprak düğüm olarak isimlendirilir. Yaprak düğümlerin çocukları (altlarında 
düğüm) yoktur. 

Ö4: Yaprak düğümlerin dışındaki bütün düğümlerin en az 2 (sol, sağ), en çok 3 (sol, orta, sağ) çocuk düğümü vardır. 

Ö5: Yaprak düğümlerin dışındaki herhangi bir düğümün sol, sağ ve varsa orta altağaçlarının yükseklikleri (altağacın en 
üstündeki ve en altındaki düğümlerin arasındaki seviye farkı) eşittir. Bu özellikleri nedeniyle bu yapı “dengeli ağaç” olarak 
isimlendirilir. 

Ö6: Herhangi bir düğümdeki bir eleman; solundaki altağacın tüm elemanlarından büyük, sağındaki altağacın tüm 
elemanlarından küçüktür. 

2-3 dengeli ağaca eleman ekleme işlemi en üstteki düğümden (kök düğüm) başlanarak aşağıdaki seviyelere doğru 
ilerlenerek gerçekleştirilir. Aşağıdaki şekilde sırasıyla 5, 18, 27, 14 ve 9 sayılarının eklenmesiyle oluşturulmuş bir 2-3 
dengeli ağaç görülmektedir. İlk etapta 5 sayısı ağacın kök düğümüne yerleştirilmiştir. Ardından gelen 18 sayısı Ö1 ve Ö2 
özelliklerine uygun olarak kök düğüme, 5’in sağına yerleştirilir. Sonrasında kök düğüme eklenen 27 sayısı Ö1 özelliğinin 
bozulmasına yol açtığından düzeltme işlemi yapılır ve 5, 18, 27 üçlüsünden ortanca olan 18 bir seviye yukarı taşınarak yeni 
kök düğüm ilan edilir. Ö6’ya uygun olarak; 5, 18’den küçük olduğundan sol altağacı ve 27, 18’den büyük olduğundan 
sağ altağacı oluşturur. 14 eklenirken 18’den küçük olduğundan sol altağaca; 5’in sağına eklenir. Aynı şekilde 9 da 18’den 
küçük olduğundan sol altağaca; 5’in sağına, 14’ün soluna yerleştirilir ve Ö1 özelliğinin tekrar bozulduğu görülür. Yeniden 
bir düzeltme işlemi yapılarak 5, 9, 14 üçlüsünden ortanca olan 9 bir seviye yukarı taşınarak kök düğüme; 18’in soluna (Ö2 
özelliği) yazılır. 5, 9’dan küçük olduğu için sol altağacı; 14, 9’dan büyük, 18’den küçük olduğu için orta altağacı; 27, 18’den 
büyük olduğu için sağ altağacı oluşturur.

Şeklin sonunda görünen beş elemanlı 2-3 dengeli ağaç iki seviyeden oluşmaktadır. Seviye0’da sırasıyla 9 ve 18 
sayılarından oluşan kök düğüm; Seviye1’de ise sırasıyla 5, 14 ve 27 sayılarını içeren üç yaprak düğüm görülmektedir. 
Ağaca yeni elemanlar eklendikçe Seviye2, Seviye3, … gibi yeni seviyeler oluşacaktır. Bu haliyle ağaç üzerinde yukarıdan 
aşağıya seviye-sıralı tarama işlemi uygulandığında sırasıyla Seviye0 ve Seviye1’deki elemanlardan oluşan 9, 18, 5, 14, 
27 çıkış dizisi elde edilecektir. Aynı seviyede bulunan elemanlar soldan sağa doğru taranarak diziye eklenir. 2-3 dengeli 
ağacının yüksekliği ağacın toplam seviye sayısının bir eksiği olup şekildeki örnek için 1’e eşittir.
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13. Yüksekliği 4 olan dengeli ağacın sahip olabileceği en çok ve en az eleman sayıları arasındaki fark kaçtır? 

A) 92                               B) 145                               C) 187                               D) 211                               E) 243

ÇÖZÜM

Yüksekliği 4 olan en az elemanlı dengeli ağaçta seviye 0’da 1 eleman, seviye 1’de 1 elemana sahip onun 2 çocuğu, 
seviye 2’de 1 elemana sahip onların 4 çocuğu, … , seviye 4’te 1 elemana sahip 16 yaprak düğüm vardır. Yani her seviyede 
2 katına çıkacak şekilde toplamda 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 düğüm ve her birinin 1 elemanı vardır. Yüksekliği 4 olan en çok 
elemanlı dengeli ağaçta seviye 0’da 2 elemanlı 1 düğüm, seviye 1’de ikişer elemana sahip onun 3 çocuğu, seviye 2’de 
ikişer elemana sahip onların 9 çocuğu, … , seviye 4’te ikişer elemana sahip 81 yaprak düğüm vardır. Yani her seviyede 
3 katına çıkacak şekilde toplamda 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = 121 düğüm ve her birinin 2 elemanı vardır. O zaman toplam 242 
elemanı vardır. Aralarındaki eleman farkı ise 242-31=211 olur.

Doğru Cevap D

14. 1’den 24’e kadar olan (24 hariç) tamsayılar küçükten büyüğe dengeli ağaca yerleştirildiğinde kök düğüm 
içeriği aşağıdakilerden hangisi olur? 

A) 8                               B) 8, 12                               C) 12                               D) 8, 16                               E) 12, 16

ÇÖZÜM 

1’den 24’e teker teker ekleyerek kökteki değişimi gözlemleyelim.

•  1 eklendiğinde kökteki eleman 1 olur.

•  2 eklendiğinde 1,2 olur.

•  3 eklendiğinde ortanca eleman yeni kökü oluştur ve kökteki eleman 2 olur.

• Yani biz elemanları her zaman en sağdaki düğüme ekleriz ve onun eleman sayısı 3 olduğunda ortancayı üst 
düğüme ekleriz. O yüzden kökün elemanlarını bilmemiz için her seviyedeki en sağdaki düğümün elemanlarını 
bilmemiz yeterli.

• Diğer düğümlerin, özellikler bozulmayacak şekilde yerleşebildiği bir ağaç düzeninin olduğunu 
gözlemleyebileceğimizden o ağaç şeklini bulmaya uğraşmamıza gerek yok. Şimdi kök ve alt seviyelerin en 
sağındaki düğümlerdeki değişimlere bakalım.

•  4 eklendiğinde 2 – 3 iken 2 – 3,4 şeklinde olur.

•  5 eklendiğinde 4 üste çıkar ve 2,4 – 5 şeklinde olur.

•  6,7 eklendiğinde ağaç şu aşamaları izler: 2,4 – 5,6,7 è2,4,6 – 7 è 4 – 6 – 7.

•  Şimdi yüksekliği 2 olan bir ağacı yükseltmek için 4 düğüm eklememiz gerektiğini öğrendik(4,5,6,7). İlk eklenen kök, 
3.eklenen 1 sağı, 4.eklenen 2 sağı olur.

•  O zaman 8,9,10,11 eklersek 4,8 – 10 – 11 şeklinde olur.

•  Aynı şekilde 12,13,14,15 eklersek 4,8,12 – 14 – 15 è 8 – 12 – 14 – 15 olur.

•  Biraz düşünmeyle her seviyeyi atlamak için 2 seviyenumarası  kadar elemanın sağa eklenmesi gerektiğini anlayabiliriz.

•  Yani 16,17,18,19,20,21,22,23 eklersek 8,16 – 20 – 22 – 23 elde ederiz(önceki durumlardan kök dışındaki düğümler 
için de kural bulunabilir.)

• 24’ü eklediğimizde cevap 8,16 kalır.

• Bu genel kural ile gidersek çok daha büyük sayılar için de cevap bulunabilir. 8 sayı sonra(32 için) kök 16 olur. 16 sayı 
sonra (48 için) 16, 32. 16 sonra(64 için) 32. Yani [2x+1-1,2x+1+2x-1) için  2x,[2x+1+2x-1,2x+1-1) için 2x,2x+1 olur.

Doğru Cevap D



ULUSAL BİLGİSAYAR OLİMPİYATLARI SORU VE ÇÖZÜMLERİ

6

15. Dengeli ağaca seviye-sıralı tarama uygulandığında 6, 3, 8, 1, 2, 4, 5, 7, 9 çıkış dizisi elde edilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu dengeli ağaca eklenen elemanların sıralaması olabilir? 

A) 7, 1, 6, 8, 4, 2, 9, 3, 5  B) 7, 3, 5, 1, 9, 6, 4, 8, 2       C) 1, 3, 8, 6, 2, 5, 9, 4, 7 

D) 4, 8, 2, 1, 9, 3, 7, 5, 6  E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

1, 3, 8, 6, 2, 5, 9, 4, 7 sırasıyla eleman eklendiğinde ağacın seviye sıralı taraması sırayla:

• 1

• 1 3

• 3 1 8

• 3 1 6 8

• 3 1 2 6 8

• 3 6 1 2 5 8

• 3 6 1 2 5 8 9

• 3 6 1 2 4 5 8 9

• 6 3 8 1 2 4 5 7 9

• Yani C şıkkı olabilecek ekleme sıralarından biridir. Diğer hiçbir şık verilen çıkış dizisini elde edemez.

Doğru Cevap C
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[16 – 17] Sorular İçin Açıklama

Aşağıda yedi düğüm ve bu düğümleri birbirine bağlayan, uzunlukları yanlarında yazılı kenarlardan oluşan bir çizge 
görülmektedir. Bu çizgede birbirine doğrudan bir kenarla bağlı düğümlere birbirlerinin komşusu denir.

Bir bilgisayar tarafından çizge üzerindeki bütün düğümlerin tespit edilmesi için arama işlemi gerçekleştirilir. 

Derinlik-öncelikli arama yönteminde, çizge üzerinden bir başlangıç düğümü seçilir ve tüm düğümler keşfedilinceye 
kadar (çizgedeki her düğüm en az bir kez ziyaret edilinceye kadar) arama işlemi yapılır. Arama işleminin herhangi bir 
adımında x düğümünden y düğümüne geldiğimizi ve bir sonraki adımda da y düğümünden z düğümüne geçmemiz 
gerektiğini kabul edelim. Buna göre z düğümünün, y düğümünün daha önce ziyaret edilmemiş komşularından kendisine 
en yakını olması gerekir. Eğer y düğümünün bütün komşuları daha önceden ziyaret edilmişse bir çıkmaz durumu 
oluşur. Çıkmaz durumunda y düğümünden bir adım geri gidilerek x düğümüne dönülür ve x düğümünün daha önce 
ziyaret edilmemiş komşularından kendisine en yakın olan düğüme geçilir. Çıkmaz durumu oluştuğu sürece geri gitme 
işlemi yapılır. Arama, çizgedeki tüm düğümler en az bir kez ziyaret edilinceye kadar sürdürülür. 

Genişlik-öncelikli arama yönteminde de tıpkı derinlik-öncelikli arama yönteminde olduğu gibi çizge üzerinden seçilen 
bir başlangıç düğümünden yola çıkılır ve tüm düğümler keşfedilinceye kadar arama işlemi yapılır. Bu yöntemde, başlangıç 
düğümü olan x düğümünün daha önce ziyaret edilmemiş komşuları kendisine en yakın olandan en uzak olana doğru 
sırayla ziyaret edilir (her ziyaretten sonra x düğümüne geri dönülür). Bütün bu süreç boyunca ziyaret edilen düğümlerin 
sırası (x’e geri dönüşler hariç) S dizisine kaydedilir. İlk ziyaret edilen düğüm x düğümü olduğundan S dizisinin ilk elemanı x’dir. 
x düğümünün ziyaret edilebilecek başka bir komşusu kalmadığında S dizisinde x’den sonra bulunan y düğümüne atlanır ve 
anlatılan süreç y düğümünden başlanarak tekrarlanır. Ancak y düğümü S dizisine daha önceden yazılmış olduğu için tekrar 
yazılmaz. Yani, S dizisi tekrarsız elemanlardan oluşur. Arama, çizgedeki tüm düğümler en az bir kez ziyaret edilinceye kadar 
sürdürülür. Arama sonunda çizgedeki tüm düğümler ziyaret sıralamasına göre S dizisinde görülür.

16. Çizgede verilen aşağıdaki düğümlerden hangisinden başlanarak yapılan derinlik-öncelikli aramada en 
fazla sayıda çıkmaz durumuyla karşılaşılır? 

A) P7                               B) P5                               C) P4                               D) P3                               E) P1

ÇÖZÜM

Her şık için derinlik-öncelikli arama başlatalım. Önceden ziyaret edilmiş her düğüm geri dönmeyi temsil edeceğinden en 
uzun gezme dizisine sahip olan en fazla geri çıkmaza girmiş demektir:

A) P7 – P6 – P2 – P1 – P4 – P5 – P4 – P1 – P2 – P3

B) P5 – P4 – P1 – P2 – P6 – P7 – P3

C) P4 – P5 – P1 – P2 – P6 – P7 – P3

D) P3 – P7 – P6 – P2 – P1 – P4 – P5

E) P1 – P2 – P6 – P7 – P3 – P7 – P5 – P4

Açıkça görüldüğü gibi A şıkkı en uzun.

Doğru Cevap A
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17. Çizgede verilen aşağıdaki düğümlerden hangisinden başlanarak yapılan genişlik-öncelikli aramada P4 
düğümü en son ziyaret edilen düğüm (S dizisinin son elemanı) olur? 

A) P1                               B) P2                               C) P3                               D) P5                               E) P6

ÇÖZÜM
 
Her şık için genişlik-öncelikli arama başlatalım ve S dizisini yazalım:

A) P1 – P2 – P4 – P5 – P6 – P3 – P7

B) P2 – P1 – P6 – P3 – P4 – P5 – P7

C) P3 – P7 – P2 – P6 – P5 – P1 – P4

D) P5 – P4 – P1 – P6 – P2 – P7 – P3

E) P6 – P7 – P2 – P4 – P3 – P5 – P1

Açıkça görüldüğü gibi P3 ile başlayan arama en son P4 düğümünü ziyaret ediyor. 

Doğru Cevap C

18. Bir algoritma girdi olarak aldığı n adet sayıdan oluşturulan tekrarsız ve elemanları birbirinden farklı her 
bir ikili üzerine X işlemini uygulamaktadır. X işleminin de [1…log2n) aralığındaki 2’nin kuvveti olan tam-
sayılardan her biri için bir kez Y işlemi yaptığı bilinmektedir. Buna göre bu algoritma toplamda kaç tane 
Y işlemi yapar? 

A) n2log2(2n) 

B) [(n2+n)/2][1+log2n] 

C) [(n2+n)/2]log2n 

D) [n∙(n−1)/2]log2(log2n) 

E) [n∙(n−1)/2]log2(2n)

ÇÖZÜM

Farklı ikililerin sayısı n ∙ (n − 1)/2 kere X işlemi yapılır. [1, a) aralığındaki 2’nin katlarının sayısı log2 (a) olduğundan her X 
işleminde log2( log2 n ) kere Y işlemi yapılır. 

Doğru Cevap D
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[19 – 20] Sorular İçin Açıklama

Asimptotik alt sınırı ifade etmede kullanılan büyük-Ω gösterimi şöyle tanımlanır. c, pozitif bir reel sabit ve n0 da negatif 
olmayan bir tamsayı olmak üzere n≥n0 şartını sağlayan tüm n sayıları için t(n)≥c∙g(n) ise t(n) fonksiyonunun, g(n) 
fonksiyonunun büyük-Ω sınıfında olduğu söylenir. Bu durum t(n)∈Ω(g(n)) şeklinde gösterilir. 

Örneğin t(n)=2n ve g(n)=n3 olmak üzere t(n)∈Ω(g(n)) olarak kabul edilir. Çünkü c=1 ve n0=10 değerleri için  
2n≥1∙n3, 

A

n≥n0=10 sağlanır. Bunun aksine, (n)=5000n2 ve g(n)=n3 için t(n)∉Ω(g(n)) olarak kabul edilir. Çünkü c=5001 ve 
n0=1 değerleri için 5000n2<5001∙n3 olacaktır. 

Asimptotik alt sınır ifadesinde dikkat edilmesi gereken bir nokta c sabitinin n sayısıyla kıyaslanamayacak kadar küçük bir 
sayı olmasıdır. n sayısı istenildiği kadar büyütülebilir.

19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  

(I) nlogn5 + logn ∈ Ω (n)

(II) 
1

log n   100 ∈ Ω (n)

(III) log5n + 4 ∈ Ω (n)

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

ÇÖZÜM

no değerini çok büyük seçebileceğimizden n’e bağlı olmayan ifadelerin bir önemi kalmaz. Bu yüzden sadece n cinsinden 
ifadeleri dikkate alırız. c sayısı sayesinde bu ifadelerin katsayılarını da dikkate almayız. Eşitsizliğin sağ ile solu kolunu 
n’in sonsuza yakın değerleri için karşılaştırıp sol tarafın büyük veya yaklaşık eşit(c’yi artırabildiğimizden dolayı) olduğu 
durumlarda büyük-Ω gösterimini kullanabiliriz.

I) n sonsuz giderken logn 0’a yaklaşır. n logn5 1’e yaklaşır. Yani 1 < n. Yanlış

II) Logaritma kuralına göre üs dışarı çıkabilir. Yani ifade 1
n( (

1
.log100 şeklinde yazılırsa sol tarafta n sayısı kalır.  

 Yani n ~= n.  Doğru.(c’yi ayarlayabiliriz.)

III) 2.seçenekteki kurala göre ifade n.log5 + 4 olur. Yani n ~= n. Doğru.

Doğru Cevap E

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
(I) 5n+1000 ∈ Ω (6n)

(II) n
100

 ∈ Ω (log n)

(III) (log3    n )2   ∈ Ω (log 3n)

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

ÇÖZÜM

19.sorudaki mantığı kullanarak: 

I) 5n+1000, 5n. 51000 şeklinde yazılabilir katsayı önemsiz olduğundan: 5n<6n. Yanlış.

II) Sonsuzda √n > logn. Doğru.

III) Katsayı sildiğimizde (logn)2 > logn. Doğru.

Doğru Cevap A
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21. [1 … N] aralığındaki tamsayılarla oynanan bir oyun şu şekilde tanımlanıyor: Sayılar artan sırada olacak 
şekilde yan yana dizilir. İlk sayı olan 1’den başlayarak bu dizilimdeki sayılar birer atlanarak silinir. Dizinin 
dairesel olduğu düşünülerek dizi sonuna gelindiğinde koruma/silme işlemine dizinin başından itibaren 
geriye kalan sayılarla devam edilir. Bu oyun, geriye sadece bir sayı kalana kadar oynanır. İlk geçiş, 1’in 
korunmasıyla başlar. 

Örnek: 

N = 7 için dizimiz 1 2 3 4 5 6 7 şeklindedir. 
İlk geçiş:  1 korunur, 2 silinir, 3 korunur, 4 silinir, 5 korunur, 6 silinir, 7 korunur. 
(Dizinin son hali: 1 3 5 7) 
İkinci geçiş:  1 silinir, 3 korunur, 5 silinir, 7 korunur. 
(Dizinin son hali: 3 7) 
Üçüncü geçiş:   3 silinir, 7 korunur. 
(Dizinin son hali: 7) 
Geriye kalan son sayı 7’dir. 

Buna göre oyunda N = 160 için geriye kalan son sayı kaçtır?

A) 65                               B) 83                               C) 101                               D) 129                               E) 157

ÇÖZÜM 

Her geçiş durumunu ve ilk sayısının korunma durumunu takip edelim:

•  İlk seferde bütün çift sayılar silinir. Son sayı da silindiğinden sonraki adımın ilk sayısı korunur. Dizi: 1, 3, …, 159

•  Aynı şekilde mod 4’te 3 olanlar silinir. Sonraki adım korunarak başlar.  
Dizi: 1, 5, …, 157

•  Sonra mod 8’de 5 olanlar silinir. Dizi: 1, 9, …, 153

•  mod x’te x+1 olanlar silinir ta ki dizinin eleman sayısı tek olsun. Diziler: 1, 17, … è1, 33 ,…(tek sayıda)

•  Sonra ilk sayının korunma durumu değişir. 
Diziler: 1, 33, 65, 97, 129(korunur) è 1, 65, 129(silinir) è 65

Doğru Cevap A

[22 – 24] Sorular İçin Açıklama

Ülke politikası olarak faizin düşürülmesi hedeflenmektedir. Ancak faizi düşürebilmek için onunla bağlantılı pek çok 
parametrenin arasındaki dengenin de gözetilmesi gerekmektedir. Bu parametreler arasındaki ilişkiyi açıklayacak olursak; 

-Faiz düşerse dolar yükselmektedir. 

-Dolar yükselirse büyüme azalmaktadır. 

-Büyüme azalırsa alım gücü azalmaktadır. 

-Alım gücü azalırsa faiz arttırılmaktadır.

22. Tanımlanan ilişkilerden yola çıkarak ikili sepet oluşturulmak istenirse hangi parametreler arasındaki ko-
relasyon (ilişki) doğru orantılıdır? 

A) Faiz - Dolar                               B) Büyüme - Faiz                               C) Dolar – Alım gücü 

D) Dolar – Büyüme                   E) Hiçbiri
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ÇÖZÜM

Her parametrenin yanına artar azalır yazarsak aynı olan herhangi bir ikili cevap olur:

• Faiz – azalır è Dolar – artar è Büyüme – azalır è Alım – azalır.

Büyüme ve Faiz aynı artma-azalma değerine sahiptir.

Doğru Cevap B

23. Tanımlanan ilişkilere aşağıdaki iki ilişkinin de eklendiğini düşünelim. 
 
- Alım gücü azalırsa altın fiyatları artmaktadır. 
- TL değeri azalırsa faiz artmaktadır. 

Buna göre altın fiyatlarını düşürmek için ülkenin nasıl bir karar alması gerekmektedir? 

A) Faizi düşürmeli                               B) Faizi sabit tutmalı                               C) TL değerini artırmalı 

D) TL değerini sabit tutmalı            E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

4. ilişkiye bakacak olursak:
• ‘Alım gücü’ ile ‘Faiz’ ters orantılıdır.
• Aynı şekilde ‘Alım gücü’ ile ‘altın fiyatları’ da ters orantılıdır.
- Yani altın fiyatları ile faiz doğru orantılıdır.
O zaman altın fiyatlarını düşürmek için faizi düşürmek yeterlidir.

Doğru Cevap A

24. Tanımlanan ilişkilere aşağıdaki ilişkilerin de eklendiğini düşünelim. 
 
- Alım gücü azalırsa altın fiyatları artmaktadır. 
- TL değeri azalırsa faiz artmaktadır. 
- Faiz düşerse ve büyüme artarsa borsa endeksi artmaktadır. 
- Borsa endeksi ve TL değeri artarsa o zaman alım gücü artmaktadır. 
 
Buna göre ülkedeki alım gücünün en yüksek haline ulaşabilmesi için ne yapılmalıdır? 

A) TL değeri arttırılıp faiz düşürülmeli          B) Faiz arttırılıp dolar düşürülmeli          C) Borsa attırılıp dolar arttırılmalı 

D) TL değeri arttırılıp borsa düşürülmeli     E) Borsa ve altın fiyatları artırılmalı

ÇÖZÜM

Ülkedeki alım gücünü en yüksek haline getirebilmek için alım gücünü artıran her bağımsız durum birlikte gerçekleşmelidir.

• Faiz ile alım gücü ters orantılı olduğundan faizi azaltmak alım gücünü artırır ve aynı zamanda borsa endeksini de artırır.

• Borsa endeksi arttığından dolayı TL’yi de artırmak alım gücünün artışına sebep olur.

Diğer bütün olumlu etken bu ikisine bağlanabilir. 

Doğru Cevap A
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[25 – 26] Sorular İçin Açıklama

Tanım 1: a ve b gibi iki tamsayıyı tam olarak bölen en büyük tamsayıya Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB) denir. OBEB 
(a, b) hesabı için aşağıda verilen bilgilerden yararlanılır: 

•  Eğer a = 0 ise OBEB(0, b) = b veya b = 0 ise OBEB(a, 0) = a olur. 

•  a sayısı bölüm ve kalan formunda modüler aritmetik formunda yazılır.  
(a = q∙b + r ; 0 ≤ r < b) (q: bölüm, r: kalan) a �r (mod b) 

       Örnek: a = 6, b = 4 olsun. 6 = 1∙4 + 2 olduğu için 6 � 2 (mod 4) 

• a = r0, b = r1, r = r2 olsun. 

 r0 = q1∙r1 + r2 0 ≤ r2 < r1 

 r1 = q2∙r2 + r3 0 ≤ r3 < r2 

 r2 = q3∙r3 + r4 0 ≤ r4 < r3 

.………………………… 

rn-2 = qn-1∙rn-1 + rn 0 ≤ rn < rn-1 

rn-1 = qn∙rn + 0 

OBEB(a, b) = OBEB(r0, r1) = OBEB(r1, r2) = OBEB(r1, r2) = OBEB(r2, r3) = …. = OBEB(rn-1, rn) = OBEB(rn, 0) = rn 

Örnek: OBEB(28, 16) = ? 

28 = 1∙16 + 12 

16 = 1∙12 + 4 

12 = 3∙4 + 0 

OBEB(28, 16) = OBEB(16, 12) = OBEB(12, 4) = OBEB(4, 0) = 4 

Tanım 2: OBEB(a, b) = (t∙a + s∙b) formunda yazmaya “Cebirin Temel Teoremi” adı verilir. Eğer OBEB(a, b) = 1 yani a ile b 
aralarında asal ise b-1 � s (mod a) ’dir. Hatırlatma: b∙b-1 � 1 (mod a). 

Eğer OBEB(a, b) ≠ 1 ise b-1 �Ø (mod a) 

25. OBEB(14820, 8320) aşağıdakilerden hangisine eşittir? 

A) 1                               B) 2                               C) 20                               D) 260                               E) 280

ÇÖZÜM

OBEB( 14820, 8320 ) değerini örnekte olduğu gibi her ri için gösterelim:

• 14380 = 1 . 8320 + 6500

• 8320 = 1 . 6500 + 1820

• 6500 = 3 . 1820 + 1040

• 1820 = 1 . 1040 + 780

• 1040 = 1 . 780 + 260

• 780 = 3*260 + 0

Doğru Cevap D
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26. Aşağıdakilerden hangisi 55-1 ≡  ? (mod 87) ve 12-1 ≡ ? (mod 18) işlemlerinin çözüm kümesidir? 

A) {1, 6}                               B) {-12, 19}                               C) {Ø,6}                               D) {Ø, Ø}                               E) {19, Ø}

ÇÖZÜM 

OBEB( a, b ) = 1 ise b-1 � s (mod a) yani a=55, b=87 dersek OBEB( 55, 87 ) = 1 olduğundan ilk ‘?’ yerine s gelir. Aynı şekilde 
a=12, b=18 dersek OBEB( 12, 18 ) = 6 ≠ 1 olduğundan ikinci ‘?’ yerine Ø gelir. Çözüm kümemiz {s, Ø} şeklinde olacağnı 
biliyoruz. Modda bölme yaparak s = 19 ve çözüm kümesinin {19, Ø} olduğunu bulabilirsiniz. Fakat soruda asıl istenen şey 
format olduğundan {s, Ø} formatına uyan tek şıkkın E olduğunu anlayıp 19 hesaplanmadan da geçilebilir.

Doğru Cevap E

[27 – 29] Sorular İçin Açıklama

Şifreleme Algoritması: 

Şifrelenecek metin ve şifrelenmiş metin uzaylarının (mod 26)’da tanımlı olduğunu düşünelim. (mod 26) uzayı, elemanları 
aşağıdaki harflerin sayısal karşılığı olacak şekilde verilsin. 

Şifreleme işleminde kullanılacak anahtar kümemiz de (mod 26)’da tanımlı K = (a, b) olsun. b değeri (mod 26)’da tüm 
değerleri alabilirken, a ise sadece OBEB(a, 26) = 1 sonucunu sağlayan değerleri alabilmektedir. x; şifrelenecek değer,  
y de şifreleme sonucunda elde ettiğimiz değer olsun. 

Şifreleme kuralımız: y = eK (x) � (a∙x + b) (mod 26). 

Şifre çözme kuralımız ise: x = dK (y) � a-1∙ (y - b) (mod 26). 

Örneğin; Şifrelenecek metin “AD” olsun. Yukarıda verilen koşullara bağlı olarak K = (7, 3) olsun. A’nın sayısal karşılığı 0, 
D’nin sayısal karşılığı 3’tür. Bu durumda Şifreli metin şifreleme kuralına bağlı olarak: 

y1 = eK (x1) � (a∙x1 + b) (mod 26), y1 = eK (A) = eK (0) = (7∙0 + 3) � 3 (mod 26) (3 = D), 

y2 = eK (x2) � (a∙x2 + b) (mod 26), y2 = eK (D) = eK (3) = (7∙3 + 3) � 24 (mod 26) (24 = Y) çıkar. 

Böylece Şifreli metin: “DY” olarak hesaplanmış olur. Şifreli metni alan kişi de anahtar kümesine sahiptir ve bu anahtar 
kümesini kullanarak şifre çözme kuralına bağlı olarak “AD” ı elde edecektir. 7-1 � 15 (mod 26). 

x1 = dK (y1) � a-1 ∙ (y1 - b) (mod 26), x1 = dK (D) = dK (3) = 7-1 ∙ (3 - 3) (mod 26) = 15∙0 � 0 (mod 26) (0 = A), 

x2 = dK (y2) � a-1 ∙ (y2 - b) (mod 26), x2 = dK (Y) = dK (24) = 7-1 ∙ (24 - 3) (mod 26) = 15∙21 � 3 (mod 26) (3 = D). 

27. Verilen şifreleme kuralına bağlı olarak (mod 26) uzayında K = (4, 3) anahtar kümesi ile gönderici tarafın-
dan “CIPHER” kelimesi şifrelenerek alıcıya gönderilmek isteniyor. Gönderen güvenli bir şekilde anahtar 
kümesini de alıcı ile paylaşıyor. Gönderici, alıcının orijinal metni anahtar kümesine bağlı olarak çözebile-
ceği şekilde şifrelemek istiyor. Bu veriler çerçevesinde gönderici tarafından şifreleme işlemi yapılabilir ise 
aşağıdakilerden hangisi şifreli metnin sonucu olur? 

A) “LJLFRT”                                                            B) “TRFLJL”                                                            C) “REHPIC” 

D) “PICREH”                                                          E) Şifreleme yapılamaz.
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ÇÖZÜM

K = ( a, b ) cinsinden bir anahtar kelimesi olması lazım. Yani bu örnekte a=4, b=3 olur. OBEB( a, 26 ) = 1 özelliği burada 
sağlamadığından şifreleme yapılamaz. Bu şartın koşulma sebebiyse, özelliğin sağlamama durumunda farklı harflerin 
aynı harfe şifrelenebilmesidir. Mesela “CIPHER” kelimesinin son iki harfine bakacak olursak: 

• E è E=4, ek( 2 ) = (4*4+3) � 19 (mod 26), 19=T

• R è R=17, ek( 2 ) = (4*17+3) � 19 (mod 26), 19=T

• Aynı çıktığını görürüz.

Doğru Cevap E

28. Çalışma uzayımız (mod 88) olarak tanımlanacak olur ise anahtar uzayı boyutumuz aşağıdakilerden han-
gisi olur? 

A) 3520                              B) 7744                               C) 1600                               D) 6160                               E) 4900

ÇÖZÜM

Önceki soruda belirttiğim sebepten dolayı a ile 88 in aralarında asal olması gerekir. b’nin 88 farklı sayı alabileceğini 
biliyoruz. Bizim aradığımız şey olan a’nın kaç farklı sayı değeri alabileceği ise 88’den küçük 88 ile aralarında asal 
sayıların sayısıdır. Yani Ø(88). Önceki hesaplama yöntemlerine bakarsak, 88’in asal çarpanları 2 ve 11 olduğundan  
Ø(88) = 88 . (1/2) . (10/11) = 40 olur. Cevap ise 88 . 40 = 3520 olur.

Doğru Cevap A

29. Verilen şifreleme kuralına bağlı olarak (mod 26) uzayında, şifreli metin “FZE” nin şifrelenmeden önceki 
hali “THE” ise anahtar kümesi (K) aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) (7, 7)                               B) (7, 2)                               C) (3, 7)                               D) (13, 4)                               E) Hiçbiri

ÇÖZÜM

K( a, b ) dersek her bir harf için 1 adet modüler denklem çıkar:

• T è T=19, F=5, ek( 19 ) = (a.19+b) � 5 (mod 26). 

• H è H=7, Z=25, ek( 19 ) = (a.7+b) � 25 (mod 26).

• E è E=4, ek( 19 ) = (a.4+b) � 4 (mod 26).

• 2.denklemden 3.yü çıkarırsak 3a � 21 (mod 26) denklemi gelir. 3 ile 26 aralarında asal olduğundan bu denklemin 
tek sonucunun 7 olduğunu söyleyebiliriz.

• 3.denklemde a yerine 7 yazarsak b’nin 2 olduğunu anlarız. 

• O zaman kümemiz{7,2} olur.

Doğru Cevap B
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[30 – 31] Sorular İçin Açıklama

Tanım 1: m değeri doğal sayılar kümesinin elemanı olmak üzere Ø(m) değeri m ile aralarında asal olan ve m’den küçük 
tüm doğal sayıların sayısıdır. Örneğin m = 10 olsun. Ø(10) değeri için yukarıdaki tanıma göre 10’dan küçük, 10 ile aralarında 
asal olan sayılar kümesi {1, 3, 7, 9}’dur. Bu durumda Ø(10) = 4’dür. 

Ø(m) = m∙Π(1 - 1/pi) ; pi değerleri m’nin asal çarpanlarıdır. 

Örnek1: Ø(10) = 10∙(1 - 1/pi). 10’un asal çarpanları, 10 = 2∙5’den, 2 ve 5’dir. 

Ø(10) = 10∙(1 - 1/2)∙(1 - 1/5) =10∙(1/2)∙(4/5) = 4 

Örnek2: Ø(12) = 12∙(1 - 1/pi). 12’nin asal çarpanları, 12 = (22 ∙ 3)’den, 2 ve 3’dür. 

Ø(12) = 12∙(1 - 1/2)∙(1 - 1/3) = 12∙(1/2)∙(2/3) = 4 

Eğer m değeri asal ise Ø(m) = (m - 1)’dir (Asal sayı; 1’e ve kendisinden başka sayıya bölünemeyen sayıdır). 

Tanım 2: OBEB(a, m) = 1 ise aØ(m) � 1 (mod m)’dir.

30. Aşağıdakilerden hangisi 13422 � ? (mod 31)’e ait çözümdür? 

A) 12                                B) 13                                C) 14                                D) 30                               E) Ø

ÇÖZÜM

31 asal sayı olduğundan Ø( 31 ) = 30 olduğunu biliyoruz. aØ(m) � 1 (mod m) formülündeki m yerine 31 ve a yerine 13 yazarsak 
1330 � 1 (mod 31) i elde ederiz. 13422’deki her 1330’u çıkarırsak, 422 mod 30 = 2 olduğundan geriye 132 kalır. Yani denklemimiz 
169 mod 31 olur. Bu değer 14’e eşittir.

Doğru Cevap C

31. x38 � 3 (mod 13) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) {4, 9}                                 B) {4}                                 C) {Ø, 9}                                 D) {4, Ø}                                 E) {Ø}

ÇÖZÜM

13 asal olduğundan Ø(13) = 12 diyebiliriz. x’in üstünün 12’yle modunu alırsak yeni denklemimiz x2 � 3 (mod 13) olur.  
3 � 16 � 42 (mod 13) olduğundan x=4 diyebiliriz. Aynı şekilde 3 � 81 � 92 (mod 13) olduğundan x=9 da diyebilir. Cevabın 
olmama durumu olan Ø’yi çözüm kümesine ekleyemeyiz. O zaman çözüm kümesi {4, 9} olur.

Doğru Cevap A

[32 – 35] Sorular İçin Açıklama

Hakkı, Mustafa, Ramiz, Kemal, Süleyman, Zeynep, Serpil, Burcu ve Elif bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileridir. Bu 
öğrencilerin her biri bölüm derslerinden olan Programlama, Veritabanı ve Ağ Güvenliği derslerinden birini sevmektedir. 
Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

- Hakkı, Programlama dersini sevmektedir. 

- Her dersi seven 3’er kişi bulunmaktadır. 

- Süleyman, Mustafa ve Burcu aynı dersi sevmektedir. 

- Serpil ve Elif aynı dersi sevmektedir ancak Zeynep farklı bir dersi sevmektedir. 

- Ramiz ve Kemal farklı dersleri sevmektedir.
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AÇIKLAMA

Sorumuza genel bir bakış atacak olursak biz 9 kişiyi 3 farklı küme ile gruplandırmak istiyoruz. Bunlara 1.küme, 2.küme ve 
3.küme diyelim. Küme isimleri değişebildiğinden insanları boş kümelerden istediğimize yerleştirebiliriz. Şimdi özeliklere 
göre kümelendirme işlemi yapalım.

•  Hakkı 1.kümede olsun. 1.kümenin ismi Programlama.

•  Süleyman, Mustafa ve Burcu 2.kümede olsun. 2.kümenin ismi Veritabanı veya Ağ güvenliği olabilir. 2.küme artık 
doludur.

•  Ramiz ve Kemal’den biri 1.kümeye diğeri 3.kümeye gidecektir. Yerleri değişebilir.

•  1.kümede 1 boşluk, 3.kümede 2 boşluk olduğundan; Zeynep 1.kümeye, Serpil ve Elif 3.kümeye gider.

•  Şimdi sorularımıza bakalım.

32. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin sevdiği ders kesin olarak bilinmektedir? 

A) Ramiz                                 B) Kemal                                 C) Süleyman                                 D) Serpil                                 E) Zeynep

ÇÖZÜM

İsminin Programlama olduğunu bildiğimiz 1.kümede Zeynep ve Hakkının bulunduğu Kesindir.

Doğru Cevap E

33. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Süleyman, Ağ Güvenliği dersini sevmektedir. 

B) Elif, Veritabanı dersini sevmektedir. 

C) Kemal ve Elif aynı dersi sevmektedir. 

D) Zeynep ve Ramiz farklı dersleri sevmektedir. 

E) Serpil ve Hakkı aynı dersi sevmektedir

ÇÖZÜM

Cevaplara bakalım:

• Süleyman’ın bulunduğu 2.kümenin ismi bilinmemektedir. Yanlış.

• Elifin bulunduğu 3.kümenin ismi bilinmemektedir. Yanlış.

• Kemal ve Ramiz 1. veya 3.kümede olabilir kesin değildir. Yanlış.

• C şıkkıyla aynı sebep. Yanlış.

• Serpil 3.kümededir. Hakkı ise 1.kümededir. Yanlış.

• Her şık yanlış olarak karşımıza çıkar. Soru iptal.

Soru İptal
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34. Mustafa’nın Ağ Güvenliği dersini sevdiği durumda, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Ramiz, Ağ Güvenliği dersini sevmektedir. 

B) Deniz, Programlama dersini sevmektedir. 

C) Zeynep, Programlama dersini sevmektedir. 

D) Serpil, Veritabanı dersini sevmektedir. 

E) Burcu, Ağ Güvenliği dersini sevmektedir.

ÇÖZÜM

Mustafa’nın bulunduğu 2.kümenin ismi Ağ Güvenliği oldu. O zaman 3.kümenin ismi de Veritabanı olur. Bu gözlemden 
sonra şıklara bakalım:

•  Ramiz’in kümesi belirli değildir. 1. veya 3. olabilir. Bu kümelerin isimleri sırasıyla Programlama ve Veritabanı 
olduğundan, Ramiz Ağ Güvenliği dersiniz sevemez. Yanlış.

•  Deniz grubumuzda olmadığından Programlama dersini sevmesi için bir engel yok. Doğru.

•  Zeynep Programlama isimli 1.kümededir. Doğru.

•  Serpil Veritabanı isimli 3.kümededir. Doğru.

•  Burcu Ağ güvenliği isimi 2.kümededir. Doğru.

35. Burcu’nun Veritabanı dersini sevdiği durumda, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 

A) Ramiz, Programlama dersini sevmektedir. 

B) Kemal, Ağ Güvenliği dersini sevmektedir. 

C) Elif, Ağ Güvenliği dersini sevmektedir. 

D) Zeynep ve Kemal aynı dersi sevmektedir. 

E) Ramiz ve Serpil farklı dersleri sevmektedir.

ÇÖZÜM

Burcunun bulunduğu 2.kümenin ismi Veritabanı oldu. O zaman 3.kümenin ismi de Ağ Güvenliği olur. Bu gözlemden 
sonra şıklara bakalım:

• Ramiz’in hangi kümede olduğu hala belirli değildir. Yanlış.

• Kemal de Ramiz gibi 1. veya 3. kümede bulunabilir. Yeri kesin değildir. Yanlış.

• Elif 3.kümededir. 3.kümenin ismiyse Ağ güvenliğidir. Doğru

• Kemal’in kümesi belirli değildir. Yanlış.

• Ramiz’in kümesi belli değildir. 3.kümede olursa Serpil ile aynı kümede olmuş olur. Yanlış.

Doğru Cevap C

[36 – 50] Sorular İçin Açıklama

• Soruları C programlama dili çerçevesinde cevaplayınız. 

• Derleyici olarak gcc kullanıldığını varsayınız. 

• Gerekli tüm başlık (header) dosyalarının verilen programa dahil edildiğini varsayınız.
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36. Yukardaki programın çıktısı nedir? 

A) | i | | s | | t | | 5 |      B) | t | | s | | i | | t |    C) | i | | s | | t | | (null) | 

D) Derleme zamanı hatası oluşur.   E) Çalışma zamanı hatası oluşur.

ÇÖZÜM

‘…’ hiçbir parametre belirtmediğinden Yazdir fonksiyonunu çağırmada derleme hatası verir.

Doğru Cevap D

37. C standart kütüphanesi içerisinde bulunan rand( ) rastgele tam sayı üreten bir fonksiyondur.  
r = 10 ve m = 5 için yukarda verilen C programının çıktısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) [10]  [4]  [9]  [1]     B) [10]  [9]  [4]  [1]    C) [1]  [4]  [9]  [10] 

D) [2]  [5]  [9]  [12]     E) [12]  [9]  [5]  [2]
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ÇÖZÜM

Bu soruyu 2 farklı yöntemle çözelim. İlki gözlem yapmayı gerektirmiyor ama uzun. 2. yöntemde ise güzel bir gözlemle 
daha kısa bir çözüm bulabiliyoruz.

Yöntem 1:

Girdilere bakarak veri elde edelim. [2, 6] aralığında rastgele değer alacak olan cnt’nin değeri 4, [1,10] aralığında rastgele 
değer alacak olan arr[i] değerleri rastgele sırayla 1, 4, 9 ve 10’dur (D ve E aralığında dışında olduğundan A, B ve C şıklarının 
ortak verilerine bakıyoruz). 1 hiçbir zaman sola gidemeyeceğinden dolayı C şıkkını elde etmek için başlangıç dizisindeki 
1’in yeri en solda olmalıdır ki bu durumda 1 sağa kayacağından C şıkkı olamaz. A şıkkına bakacak olursak, 3 adımlık c 
for’unda en kötü ihtimalle 2.adımda 4 ve 9 yan yana bulunacağından 2.adımda  4 ve 9 yer değiştirir ve A şıkkındaki dizi 
elde edilemez.

Yöntem 2:

Her 2.döngüde [0,k] aralığındaki(k=cnt-c-1) en küçük sayıyı son indise atıyor ve ilk döngüde c 1 arttığından k’yı bir azaltıyor. 
[0,k-1] için aynı işlemi yapıyor. Yani bu 2 döngü sayıları büyükten küçüğe sıralıyor. O zaman sayı aralığındakı sıralı tek 
seçenek B şıkkıdır.

Bu şekilde basit gözlemlerin soruyu ne kadar kolaylaştırabileceğini görmüş oluyoruz.

Doğru Cevap B

38. const int ints[ ] = {1, 2, 3, 4, 5} değeri için yukarda verilen programın çıktısı aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir? (Not: Bellekte değeri bilinmeyen hücreler ? ile ifade edilir) 

A) [1]  [2]  [3]  [4]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [?]  [?] 

B) [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [?]  [3]  [4]  [5]  [?]  [2] 

C) [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [1]  [3]  [?]  [5]  [1]  [2] 

D) [1]  [2]  [3]  [4]  [?]  [?]  [3]  [4]  [5]  [1]  [2] 

E) [1]  [2]  [3]  [4]  [1]  [2]  [3]  [?]  [?]  [1]  [2]
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ÇÖZÜM

Sırayla kodu işletelim:

•  İnt_yazdir1 fonksiyonunda dizimizin ilk 4 sayısı yazdırılır. Yazdırılan : 1, 2, 3, 4

•  İnt_yazdir2 fonksiyonunda dizi pointer ile alınıp ilk indisten başlayarak dizinin bütün sayıları ve bilinmeyen sayıda ‘?’ 
yazılır. Yazdırılan: 1, 2, 3, 4, 5, ? …

Bu şartları sağlayan sadece A şıkkıdır.

Doğru Cevap A

39. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) Ekrana 3 kez Merhaba! yazar. 

B) Sonsuz döngüye girer ve sürekli Merhaba! yazar. 

C) Derleme zamanı hatası oluşur. 

D) Ekrana herhangi bir çıktı vermez. 

E) Ekrana bir kez Merhaba! yazar.

ÇÖZÜM

For döngülü yapısında 2.bölmedeki yer 0 dan farklı olduğu sürece içindeki işlemleri yapar. Her zaman 2 olduğundan 
sonsuz döngüye girer.

Doğru Cevap B

40. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 2                                 B) 5                                  C) 8                                  D) 0                                  E) Çalışma zamanı hatası oluşur.

ÇÖZÜM

a[1] = 5’tir. a[a[1]] = a[5] = 8 olur.

Doğru Cevap C
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41. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 0                                    B) 1                                    C) 3                                    D) 4                                    E) 6

ÇÖZÜM

For’daki her i değeri için a ve b’yi inceleyelim:

• İ = 0 è a=0, b=1 o zaman dizi = 1

• İ = 1 è a=1, b=0 o zaman dizi = 2

• İ = 2 è a=0, b=1 o zaman dizi = 1

Toplam’ın son değeri 4 olur.

Doğru Cevap D

42. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 5                                    B) 7                                    C) 11                                    D) 12                                    E) 13

ÇÖZÜM

• İ++ önce değer döner sonra i’yi artırır.

• İ++ önce i’yi artırır sonra değer döner.

• İ++   +   ++i işlemi soldan sağa işletilir.

• Printf’de sağdan sola işletilen şey virgüller arasındaki ifaderdir. Karıştırmamak gerekir.

Yani i++ 5 dönecek ve i’nin yeni değeri 6 olacak. ++i i’nin değerini 7 yapacak ve 7 dönecek. İfade 5+7=12 olur.

Doğru Cevap D
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43. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 5 | 10 | 15                           B) 10 | 23 | 20                            C) 22 | 23 | 24                            D) 17 | 18 | 9                            E) 15 | 19 | 23

ÇÖZÜM

Öncelikle bu döngülerde yapılan şeyin, her i, j değeri için -eğer j-i pozitif ve tekse- i,j indisyle j,i indisinin değerlerini 
değiştirmek olduğunu gözlemlemek lazım.

Şimdi her i için değeri değişecek indilere bakalım:

• İ = 0 à 0,1 – 1,0    0,3 – 3,0 

• İ = 1 à 1,2 – 2,1    1,4 – 4,1 

• İ = 2 à 2,3 – 3,2

• İ = 3 à 4,3 – 3,4 

• İ = 4 à  -

i, j indisinin başlangıç değerini i*5+j+1 formuluyle hesaplayalım. Bu verilere göre:

• 4,1 indisinin asıl değeri 1, 4 indisidir( 10 ). 

• 4, 2 indisinin değeri değişmemiştir( 23 ).

• 4, 3 indisinin asıl değeri 3, 4 indisidir( 20 ).

Doğru Cevap B 

44. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 4                                    B) 5                                    C) 6                                    D) 7                                    E) 8



BİLGİSAYAR

23

ÇÖZÜM

Satırları işletelim:

• İ pointerı dizinin 3’ünü gösterir( değeri 3 ).

• Dizinin 3’ünün değeri 1 artar ve 4 olur. x’i 4’e eşitler

• y’yi 4 ve 4’ün toplamına eşitler.

Doğru Cevap E

45. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) b: 1 | g: 13.75     B) b: 2 | g: 14.50            C) b: 3 | g: 15.00 

D) b: 4 | g: 15.50     E) Derleme zamanı hatası oluşur.

ÇÖZÜM

Satırları işletelim:

•  a / 2 ifadesi tamsayı bölmesi yapar ve 2 döner. a * 0.2 ifadesinde a float’a dönüşür ve noktalı sayı çarpmasıyla 1.0 
döner. b’nin değeri 3 olur.

•  a / 2.0 noktalı sayı bölmesi yapar ve 2.5 döner. f / 2 ifadesi noktalı sayı bölmesi yapar ve 12.5 döner. g’nin değeri 15.00 
olur.

Doğru Cevap C

46. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 9      B) 10       C) 11 

D) 12      E) Derleme zamanı hatası oluşur.

ÇÖZÜM

5.0 / 2 = 2.5 à 2.5 * 3 = 7.5 à 7.5+3.5 = 11.0

11.0 tam sayıya dönüşür ve 11 olur.

Doğru Cevap C
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47. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 4 7 4 7 11 7 4 7 4    B) 4 4 7 4 11 4 7 4 4    C) 11 7 7 4 4 3 3 1 1 

D) 4 4 4 7 11 7 4 4 4    E) 1 3 4 7 11 7 4 3 1

ÇÖZÜM

f(i)’yi, 0<=i<=4 için küçükten büyüğe hesaplayıp çıktılarını yanına yazalım.

• Çıktı yok, f(0) = 1

• Çıktı yok, f(1) = 3

• Çıktı: f(0)+f(1)=4, f(2) = f(1)+f(0) = 4

• Çıktı: f(1)( boş )   f(2)( 4 )   f(1)+f(2)=7   f(2)( 4 )   f(1)( boş ), f(2)+f(1)=7, 

• Çıktı: f(2)( 4 )   f(3)( 4 7 4 )   f(2)+f(3)=11    f(3)( 4 7 4 )   f(2)( 4 ), f(4) = f(3)+f(2) = 11

Yani tek satırda aralarında birer boşlukla (gösterim için 3 tane yerleştiriyoruz) :

4   4 7 4   11   4 7 4   4

Doğru Cevap B

48. Yukarıda verilen kod parçacığı, x tamsayı değişkeninin alacağı hangi değer aralığında ekrana ‘Z’ karakte-
rini basar? 

A) 0 < x < 100     B) 100 <= x <= 200     C) x <= 0 

D) x > 200     E) 100 < x <= 200

ÇÖZÜM

Kodun ‘Z’ yazdırması için x’in 2 farklı şartı sağlaması lazım:

• x <= 200

• x >= 100 ( else kısmına girmesini istediğimizden if’in içerisindeki ifadenin tersini yazıyoruz. )

Birleştirirsek 100 <= x <= 200 elde ederiz.

Doğru Cevap B
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49. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) 1                                    B) 41                                    C) 45                                    D) 123                                    E) 61

ÇÖZÜM

Programı işletelim:

• gdy( 123, 45 ).

• İlk if’e geldiğinde else kısmına girer.

• n/2 = 61, y=45 o zaman a = 45 olur.

• İlk döngüden sonra a = 41( 45’ten küçük 123’ü ilk bölen sayı ) olur.

• İf’e girer ve a = 41 döner.

Doğru Cevap B

50. Yukarıda verilen program hangi çıktıyı üretir? 

A) Derleme zamanı hatası oluşur.    B) 1      C) 2 

D) 3       E) 5

ÇÖZÜM

Hepsi bir value alır n5 haricindekilerin next’i  bir sonrakini gösterir.  
n5’in nexti ise (n1.next(n2)->next)(n3) olur. (n4.next(n5)->next)(n3)->value(3) olur.

Doğru Cevap D


