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Problem A. Xoruna m gitti?
CodeFest 2019 oncesi Kaya ve Yunus XOR operasyonunu kullanan bir soru hazrlams ve
koordinator Ege ile soruyu tartsmaktadrlar.

Kaya:
Bir say dizisi d
us
un. Oyle
bir say secmelisin ki dizideki her eleman o say ile
XORlad
gnda dizi k
uc
ukten b
uy
uge sralanms olsun.
Ege:

Hmm.
Tabi bunu sa
glayan en k
uc
uk sayy istiyoruz.

Kaya:
Ege:

Ya oyle bir say o dizi icin yoksa?
O zamanda cevap olarak -1 yazdrmalarn bekliyoruz.

Kaya:

Ege soru hakknda d
us
un
urken 90 dakika boyunca tavan seyreder.
Ege:

Aaaa. Anladm. G
uzel soru. Peki biz buna nasl hikaye bulucaz.
Bulduk bile.

Kaya:

Kaya Ege'ye soru icindeki soruyu anlatr.
Ege:

Bence bu olmad. Dogru d
uzg
un hikaye bulamyor musunuz?

Kaya:

Noldu, xoruna m gitti?

Girdi
Ilk satrda tek bir n says verilir. Ikinci satrda n adet bosluklarla ayrlan tam say a1 , a2 , ..., an
dizinin elemanlarn verir.

Ckt
Tek bir say beklenmektedir. Dizinin her elemanyla XOR islemi sonucunda k
uc
ukten b
uy
uge
sralamay saglayan bir say yoksa −1 var ise bu kosulu sa
glayan en k
uc
uk say beklenmektedir.

Kstlar
1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ ai ≤ 105


Ornekler
5
5 2 11 8 9
5
5 11 2 8 9

Girdiler

6

Cktlar

-1

Acklamalar
Ilk ornekte 6 says 2 tabannda 110 olarak yazlr. Ayn sekilde 5 = 1012 oldugu icin iki say
XORland
gnda 0112 = 3 bulunur (5 ⊕ 6 = 3). Dizideki her say 6 ile XORlandgnda yeni dizi 3 4
13 14 15 seklinde sral olur.
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Ikinci ornekte dizideki her eleman ile XORland
gnda sral bir dizi olusturacak bir say
bulunmamaktadr ve -1 yazdrlmstr.

Alt G
orevler
1 ≤ n ≤ 100
1≤m≤7

[13 puan]

1 ≤ n ≤ 1000
1 ≤ m ≤ 105

[27 puan]

1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ m ≤ 105

[60 puan]

Notlar
XOR bir mantksal operasyondur. Iki saynn ikilik sistemde yazlsndaki her bit'i karslastrr.
Eger iki deger farkl ise 1, eger iki de
ger ayn ise 0 sonucunu verir.
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Problem B. Ikmele 2: Alakasz Bir Devam Sorusu
Anagram kelimesini t
urkcelestirme calsmalar kapsamnda ikmele kelimesi yaratlms ve gecen
seneden beri k
uc
uk bir grup (Kaya ve Yunus) tarafndan kullanlarak yaygnlastrlmaya
calslmaktadr.
Eger iki kelimeden birinin harerinin sras de
gistirildiginde veya degistirilmedi
ginde diger
kelime elde edilebiliyorsa bu iki kelime birbirinin ikmelesidir.

Ikmele:

Bu sene de ikmele kelimesini kullanabilmek icin kelime u
stad, d
unyaca u
nl
u bilim insan ve
yazar Ahmet Arin sizin yardmnza ihtiyac duymaktadr. Herhangi bir c
umlede birbirinin ikmelesi
her ikilinin saysn merak eden Ahmet bey sizden bu hesab yapacak bir program yazmanz
istemektedir. Ahmet bey'e yardm edebilir misiniz?

Girdi
Ilk satrda tek bir n says. Ikinci satrda n adet boslukla ayrlms s1 , s2 , ..., sn seklinde kelimeler.

Ckt
Tek bir tamsay yazdrn. Birbirinin ikmelesi olan ikililerin says.

Kstlar
1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ si ≤ 103


Ornekler
Girdiler

5
ikmele kaya kelime ayak melike

4

3
yunus ege ege

1

Cktlar

Acklamalar
Ilk ornekte ikmele - kelime, ikmele - melike, kelime - melike, ve kaya - ayak olmak u
zere 4 ikili
vardr.
Ikinci ornekte sadece ege - ege ikilisi vardr.

Alt G
orevler
1 ≤ n ≤ 1000
1 ≤ si ≤ 5
[13 puan]
1 ≤ n ≤ 1000
1 ≤ si ≤ 1000
1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ si ≤ 100
Problem B

[27 puan]
[60 puan]
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Problem C. Pizza Sis
 udar'n u
Usk
nl
u pizza ustas Naak D
uzbey bu sene de her yl oldugu gibi CodeFest yarsmaclarna
pizza yapacag icin cok heyecanldr. CodeFest'e saatler kala en korktugu sey basna gelir.
Karton kutu tedarikcisi Deln telefonlarn acmamaktadr. Gece g
und
uz uyumadan pizza hamuru
yo
gurarak gecirdigi g
unler bosa gitmek u
zeredir. Hemen yan d
ukkanda calsan cop sisci arkadasna
gitmek aklna gelir ve 1 adet sis od
unc alr. 2 adet sis CodeFest organizat
orl
ugu
nde halihazrda
mevcuttur. Naak, od
unc aldg sisi arkadasna geri vermek istediginden pizzalar tek bir sis
u
st
unde okula ulastrdktan sonra okuldaki 2 sisi de kullanarak pizzalar okuldaki sislerden birine
gecirmelidir. Naak 3 sis kullanarak en az kac hamlede bu transferin gerceklestirilebilecegini bilmek
istemektedir.
Dik bir sekilde duran sislere dizdi
gi pizzalarda tek bir sorun vardr. Herhangi bir pizza sadece
kendiyle ayn boyda veya kendinden k
uc
uk bir pizzay u
st
unde tutabilir. Yani bir pizza dik duran
sise gecirilmis ise u
st
une daha b
uy
uk bir pizza konulamaz. Bir siste n adet farkl capta pizza
bulunacaktr. Her captaki pizzadan k adet bulunmaktadr.
Dikkat edilmesi gereken bir diger unsur da g
onderilen pizzalarn ozel sosla hazrlanp
hazrlanmadgdr. Eger pizzalar ozel soslu ise ayn captaki pizzalar kendi aralarnda ozel bir
sralamayla sise dizilmislerdir ve transfer isleminin sonunda yine ayn sralamaya sahip olmallardr.
Ara admlarda herhangi bir sralamayla u
st u
ste gelebilirler ve sadece son halleri onemlidir. E
ger
ozel soslu degillerse ayn captaki pizzalar herhangi bir sraya sahip olabilir.

Girdi
Ilk sayrda ozel soslu anlamnda o veya sossuz anlamnda s. Ikinci satrda boslukla ayrlms n ve
k saylar.

Ckt
Tek bir tamsay yazdrn. M
umk
un olan en d
us
uk c
oz
umdeki hamle says (mod 109 + 7).

Kstlar
1 ≤ n ≤ 1015
1 ≤ k ≤ 105
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s
1
o
1
o
2
o
3
s
3
o
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Girdiler
2
2
2
2
2
7

2

Cktlar

3
11
27
14
433

Acklamalar
Ilk ornek 1. g
urde gor
ulebilir. Sossuz pizza oldugu icin baslangc sralamas korunmak zorunda
degildir ve 1c seklinde bitirilebilir. 2 hamle optimaldir. [Sossuz Pizza (n = 1 ve k = 2)]
Ikinci g
urde gor
ulen ikinci ornekte ozel soslu pizza sralamas g
oz
uk
ur. Sar tik ara hamle olarak
uygun olan fakat son durum olarak uygun olmayan dizilisleri g
osterir. 2e dizilisine en az 3 hamlede

gecilebilir. [Ozel
Soslu Pizza (n = 1 ve k = 2)]
 c
U
unc
u g
urde gor
ulen u
c
unc
u ornekte ozel soslu pizza sralamas g
or
ul
ur. Gecersiz dizilisler
krmz carp, gecerli ara hamleler sar tik ve gecerli c
oz
um yesil tik ile gosterilmistir. 3e dizilisine

11 hamlede ulaslabilir. [Ozel
Soslu Pizza (n = 2 ve k = 2)]

Fig
ur
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Alt G
orevler
n ∗ k ≤ 15

[20 puan]

1 ≤ n ≤ 105
k=1

[4 puan]

1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ k ≤ 105
B
ut
un pizzalar sossuz (s)

[8 puan]

1 ≤ n ≤ 105
k=2
B
ut
un pizzalar ozel soslu (o)

[8 puan]

1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ k ≤ 105
B
ut
un pizzalar ozel soslu (o)

[20 puan]

1 ≤ n ≤ 1015
k=2
B
ut
un pizzalar ozel soslu (o)

[10 puan]

1 ≤ n ≤ 1015
1 ≤ k ≤ 105
B
ut
un pizzalar ozel soslu (o)

[30 puan]
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Problem D. Mikrop
Dr. Zafer Fransztas aylarn harcadg laboratuvarnda etrafna baknr. Karanlga gozleri alsmstr
ancak artk aydnlga ckmann vakti gelmistir c
unk
u u
gruna ailesini, arkadaslarn ve nisanlsn
feda etti
gi deneyi sonunda basarl olmustur. Fransztas, sonunda bir canl yaratmay basarmstr.

Yasyor! Yasyor! - Dr. Zafer Fransztas
Dr. Fransztas'n elindeki bir boyutlu petri kabnda (ksaca bir karakter dizisi) olusturmay
basardg mikroba S adn verir. Uzun s
uren gozlemler sonucunda bu mikrobun birim zamanda 3
farkl d
on
us
um gecirebildigini tespit eder: S mikrobu soluna K sagna Y patojenleri, u
retebilmekte
(S → KSY), kendi kendine yok olabilmekte (S → ) veya kendisini kopyalayabilmektedir (S →
SS). Her birim zamanda her S mikrobu bu d
on
us
umlerden birini gecirmek zorundadr.
Doktor Bey, kendisinin yoktan yasam var edebilece
gine (hakl sebeplerle) inanmayan
bilim camiasna bu kesni kantlamak u
zere bilimsel makalesini yazmaya baslar. Ancak
laboratuvarndaki petri kaplarnda S mikroplar farkl sekillerde don
us
um gecirerek uzun ve
karmakarsk patojenlere don
usmeye baslamslardr. Bu dizi mikroplar inceleyen Dr. Fransztas,
bazlarnn orjinal S mikrobundan t
uremesinin imkansz oldugunu gor
ur, ancak g
unlerce uykusuz
kalmaktan beyin fonksiyonlarnn yavaslams olabileceginden s
uphelenir. Doktor Bey, dizilerini
kontrol ettirip e
ger kendi teorisine gore ilk S'den olusamayacak bir dizi varsa teorisini
degistirecektir. Doktor Bey'in calsmasn kontrol edip onu zaten yeteri kadar catlak g
oren bilim
camiasna rezil olmasn engelleyebilir misiniz?

Girdi
"K "S"ve "Y"lerden olusan n uzunlugunda tek bir karakter dizisi verilir.

Ckt
Eger tek bir "S"karakterinden belirli bir biri zaman sonra olusabilen gecerli bir dizi ise
"EVET de
gilse "HAYIR"yazdrn.

Kstlar
1 ≤ n ≤ 105

Problem D
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Girdiler

EVET
HAYIR

Cktlar

Acklamalar
Ilk ornekte S → KSY → KKSYY → KKYY don
us
um dizisiyle bu dizi olusabilir.
Ikinci ornekteki dizi soruda verilen kurallar cercevesinde olusturulamaz.

Alt G
orevler
1 ≤ n ≤ 10

[14 puan]

1 ≤ n ≤ 10
S icermiyor

[8 puan]

1 ≤ n ≤ 105

[46 puan]

1 ≤ n ≤ 105
S icermiyor

[32 puan]

Problem D
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Problem E. Mikrop Lite
Her sene oldugu gibi soru yazm s
urecinde harcanan vakti verimli kullanmay seven CodeFest
teknik ekibi, bu yl da halihazrda bulunan bir sorudan tekrar soru t
uretmeye karar vermistir.
Dr. Zafer Fransztas'n deneyi korkunc sonuclar dogurmus, yer yer kontrol edilemeyen mikroplar
farkl dizilere don
usm
us, deneyimli bilim insanmzn beklentisinin cok dsnda korkutucu diziler
olusmustur. Kontrol edemedigi deneyinde artk o kadar cok mutasyon olusmustur ki sadece S'den
baslayan durumlarn gecerliligini de
gil, tek birim zamanda herhangi bir diziden herhangi bir diziye
don
us
um
un m
umk
unl
ugu
n
u aramaktadr.
Verilen iki dizi icin ilkinden ikincisine Dr. Zafer'in kurallaryla gecilebiliyorsa EVET, gecilemiyorsa
HAYIR yazdrn. Unutmayn, her S bir don
us
um gecirmek zorunda ve 1 birim zaman sonra
gecilebilip gecilemedi
gi merak ediliyor. Don
us
um kurallar mikrop sorusunda anlatlmaktadr.

Girdi
Ilk satrda S, K ve Y'den olusan tek bir karakter dizisi s1 . Ikinci satrda S, K ve Y'den olusan tek
bir karakter dizisi s2 .

Ckt
s1 den s2 'ye tek birim zamanda don
us
umler sonucu olusturulabiliyorsa EVET, olusturulamyorsa
HAYIR yazdrn.

Kstlar
1 ≤ s1 ≤ 105
1 ≤ s2 ≤ 105


Ornekler
KSYKSY
KSSYKKSYY
KSY
KKSSYY

Girdiler

EVET

Cktlar

HAYIR

Acklamalar
Ilk ornekte s1 'deki S'ler ilki S → SS ve ikincisi S → KSY don
us
um
u gecirince s2 elde edilebilir.
Ikinci ornekte baslangctaki s1 'deki S tek birim zaman sonunda s2 'yi olusturamaz

Alt G
orevler
aaaaaa
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Problem F. +7
Bu sorunun metni yoktur. Sistem u
zerinden +7.zip dosyasn indiriniz.

Problem F
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Problem G. Del-gec
Vurdumduymaz Enginarseven Silahs
orler Vakf yeni bir d
uello kazanms ve b
uy
uk bir para
od
ul
un
un sahibi olmustur. Vakf u
yelerinin bir ksm paray yeni bir enginar yemekleri arastrma
enstit
us
u kurmak icin harcamak istemektedir (1). Diger bir ksm ise paray kullanarak halihazrda
u
lkenin onde gelen enginar yemeklerini yapan mutfaklarn desteklemek istemektedir (2).
Profesyonel bir penetration tester (del-gec) olan Rihas vakfn internet sitesine yaptg testte onemli
bir belge ele gecirmistir. Belgede vakftaki yonetici ve calsanlarn yatrm konusundaki oylamada
destekledigi taraar ogrenmistir. Vakf hiyerarsisi icinde herkesin patronunun kim oldu
gu ve
kimlerin onlarn altnda calstg da bu belgededir. Rihas bu verilere baknca en tepedeki kisi haric
herkesin sadece bir patronu oldu
gunu gor
ur. Rihas vakf u
yelerinin tamamn 1. veya 2. karara
ikna etmek istemektedir c
unk
u sadece t
um vakf u
yeleri ayn kre sahip olursa odeme alacaktr.
Rihas, internet sitesinden elde ettigi baska bilgilerle b
ut
un u
yelere santaj yapabilmektedir. Bir
kisiye santaj yapt
gnda o kisi kendi oyunu de
gistirir ve altnda calsanlardan farkl oya sahip
olanlarn da krini degistirir. Fikri degisen bir kisi altnda farkl oya sahip kisilerin krini
degistirmeye devam eder. Rihas'n santajlarn olabildigince gizli tutmas gerekmektedir ve bu
y
uzden m
umk
un oldu
gunca az santaj yaparak b
ut
un oylar ayn yapmaya calsmaktadr. Kendisine
yardm edebilir misiniz?

Girdi
The rst line of input contains two integers n and k separated by a space (1 ≤ n ≤ 100 000,
1 ≤ k ≤ 10). The second line contains n integers a1 , a2 , . . ., an separated by spaces (1 ≤ ai ≤ 109 ).

Ckt
In the only line, print one number: the answer to the problem.

Kstlar
AAAAAAAA


Ornekler
2
1
3
1

1
2
3
2 3

Girdiler

1

Cktlar

0

Acklamalar
In the rst example, we print 1.
In the second example, after thinking for a while, we are able to print 0.

Fig
ur
Insert here
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Alt G
orevler
aaaaa

Notlar
BBBbbbafbasogfnasr

Problem G
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Problem H. Ucuza Bilet
UnicornAir'n CEO'su Bay Myata, Istanbul 4. Havaalanndan ckp osine gitmektedir. Cok yorucu
bir g
un gecirmistir c
unk
u havaalannda kendi sirketinden ucak bileti alan ama 12 saati bulan r
otar
s
urelerinden dolay ma
gdur olan yolcularn sikayetleri altnda ezilmistir. Osine geldi
ginde sa
g kolu
Erkan' odasna ca
grr ve arkasndan kapy kapattrr.
Bay Myata:

ediyor.
Erkan:

Rezalet. Havaalannn kalabal
g ve beceriksizligi y
uz
unden millet bizden nefret

Yani, belki biz de ucuslarmz daha iyi planlasak bu kadar r
otar olmazd...

Bay Myata:

Sacmalk! Buras benim havayolum ve ucaklar nasl istersem oyle yonetirim.

Bunun u
zerine Bay Myata Erkan' odasndan kovar. Patronunun bu kaba hareketine cok icerlemis
olan Erkan, halkn sevgisini geri kazanp havayolunu kurtarmak icin yollar aramaya baslar. Hem
insanlara havayolunu sevdirecek, hem de az zarar etmelerini sa
glayacak dahiyane bir kir ararken
UnicornAir'n pilotlarnn indirdigi ucaklar gibi bir kir iniverir aklna.
Bir sonraki hafta UnicornAir T
urkiye capnda devasa bir kampanya baslatr. D
unyada ucus
yaptklar m saydaki sehre y
uzlerce, hatta binlerce bileti tanesi cok ucuzdan satmaya baslarlar.
Insanlar UnicornAir'n genel merkezinde aclan kuyruga girip rastgele bir sehre bir bilet
alabileceklerdir. Her satn almda bilet rastgele bir sekilde kalan biletler arasndan secilmektedir ve
satn alan kisinin bilet secme hakk yoktur. Ksa bir s
ure icinde b
uy
uk aileler ve arkadas gruplar
genel merkeze akn etmeye baslarlar. Pop
uler Burak, kendisi dahil n arkadasyla bu frsattan
yararlanarak tatile gitmek istemektedir. n adet ayn sehre giden bilete ihtiyac vardr. Hangi
sehirlere kac bilet kaldgn bilen Burak'n sra kendisine geldiginde en kot
u durumda u
st u
ste
kac bilet almas gerekir?

Girdi
Ilk satrda boslukla ayrlms bir sekilde n ve m tamsaylar verilir. Ikinci satrda m adet bosluklarla
ayrlan tam say a1 , a2 , ..., an verilir. ai , i. sehre giden kalan bilet saysn belirtir.

Ckt
Tek bir say yazdrnz. En kot
u durumda Burak'n u
st u
ste almas gereken bilet says. Eger n
adet ayn sehre bilet alnamyorsa ise −1 yazdrn.

Kstlar
1 ≤ n ≤ 105
1 ≤ m ≤ 105
1 ≤ ai ≤ 105

Problem H
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Girdiler

8

Cktlar

-1
4

Acklamalar
Ilk ornekte en k
ot
u durumda Burak 8 bilet satn almak zorundadr.
Ikinci ornekte Burak kac bilet alrsa alsn ayn sehre giden 4 bilet sahibi olamaz.
 c
U
unc
u ornekte cevap 4t
ur c
unk
u en kot
u durumda bile 4. ald
g biletten sonra 2 adet ayn yere
giden bilete sahip olmas garantidir.

Problem H
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Problem I. Ylan Alarm
Ylmaz Ylan'n hayatnda en cok sevdigi sey uyumaktr. Her bulusmada en erken uyuyakalan
olmakla kalmaz, sabahlar da uyanmak bilmez. Bir g
un Ylmaz'n b
ut
un arkadas grubu bir okul
gecesi birinin evinde kalmaya karar verirler. Ertesi sabah Ylmaz' uyandrmann imkansz olaca
gn
bilen programc arkadas Kikirik, onceden m
uthis bir alarm uygulamas tasarlayp Ylmaz'n
telefonuna y
ukler. Uygulama, kuruldu
gu saatte cok rahatsz edici bir alarm calmaya baslayp
uykucu kullancsna bir soru sorar. Ekranda ozel bir notasyonda aritmetik bir ifade belirir
ve kullanc bu ifadenin en az kac islem yaplarak c
oz
ulebilecegini bulup girene kadar alarm
durduramaz.
Aritmetik ifadeler postx notasyonda yazlmstr ve sadece iki bilinmeyen fonksiyon (f ve g)
icermektedir. Ayrca sadece rakamlar bu islemlerde kullanlabilmektedir. Bir aritmetik ifade
hesaplanrken her bir f veya g islemi tek bir islemdir. Ayn ifadelerle tekrar karslasldgnda bu
ifadeler icin tekrar islem yapmaya gerek yoktur.
O sabah, Ylmaz bu isin icinden ckana kadar uyanmak zorunda kalr ancak bir daha asla bu alarmn
uykusunu bolmesine izin vermeyece
gine yemin eder. Sorununu cozecek bir program yazmaya
calsrken ylan Ylmaz'n uykusunu kurtarabilir misiniz?

Girdi
Rakamlardan, ckarma ve bolme islemlerinden olusan n karakter uzunlu
gunda gecerli bir postx
notasyonda yazlms artikmetik ifade tek bir satrda bosluksuz olarak verilir.

Ckt
Tek bir tam say yazdrn, en az kac islemde bu ifade hesaplanabilir.

Kstlar
1 ≤ n ≤ 26


Ornekler
53f53fg

Girdiler

2

793gf

2

584fg52gf

4

37g42ff3g37g42ff42fgf

6

Cktlar

Acklamalar
Ilk ornekte "53f"ifadesi bir kere hesaplandktan sonra ikinci kere karslasldgnda tekrar
hesaplanmaz. Bu y
uzden (53f) ve (53f53fg) islemleriyle en az 2 islemde yaplabilir.
Ikinci ornekte once 93g ifadesi hesaplanr, ardndan 793gf hesaplanr ve en az 2 islemde yaplabilir.
 c
U
unc
u ornekte 84f, 584fg, 52g, ve 584fg52gf ile 4 islemde hesaplanr.
Dord
unc
u ornekte gor
ulen ifadenin islem a
gac asagdaki g
urde gor
ulebilir. B alt a
gac bir kere
Problem I
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hesaplandktan sonra tekrar hesaplanmaz. Ayn durum A alt a
gac icin de gecerlidir. En az 6
islemde ifade hesaplanabilir.

Alt G
orevler
1 ≤ n ≤ 15

[9 puan]

1 ≤ n ≤ 53

[21 puan]

1 ≤ n ≤ 26

[70 puan]

Notlar
Postx notasyonda islemin yapld
g saylar once ve islem isareti sonra yazlr. f(5,3) ifadesi postx
notasyonda 53f seklinde yazlr.
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