
Programlamaya G�r�ş Ödev Metn�  
S�zden Türk�ye Sanal Süper L�g takımlarının l�g f�kstürünün hesaplamasını yapan b�r program yazmanız �stenmekted�r.  
Problem�n tanımı ve �stenen özell�kler aşağıda l�stelenm�şt�r. 
- L�gte 10 takım bulunmaktadır. Bu sayı gerek�rse değ�şt�r�leb�lmel�d�r. 
- Gal�b�yet �ç�n 2 puan, beraberl�k �ç�n 1 puan ve mağlub�yet �ç�n -1 puan kazanılır. Gerek�rse bu değerler 

değ�şt�r�leb�lmel�d�r. 
- Her takımın tek b�r karakterden oluşan takma �sm� ve en fazla 12 karakterden oluşan takım uzun �sm� 

bulunmaktadır. Takımların takma �s�mler� ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’, ‘H’, ‘I’, ‘J’ şekl�nde olmalıdır. Takımların uzun 
�s�mler�  “tak�mlar.txt”  dosyasından okunmalıdır. Bu dosya savunma sırasında ver�lecekt�r. 

- Başlangıçta tüm takımların oynadığı maç sayısı ve puanları g�b� özell�kler� 0 olarak alınmalıdır. 
- Program oynanan maçları klavyeden veya dosyadan g�r�ş olarak alıp puan durumu tablosunu güncellemek 

amacıyla gel�şt�rmel�d�r. 
- Klavyeden maç g�r�ş� yapıldığında “A 3 C 2” şekl�nde olmalıdır. Bunun anlamı A takımı �le C takımı maç yapmış, ev 

sah�b� takım A takımı 3 gol atmış ve m�saf�r takım C �se 2 gol atmıştır. 
- Dosyadan g�r�ş yapıldığında �se her b�r satır klavyeden yapılan g�r�ş formatında olacaktır. Yan� dosyada b�rden çok 

maç sonucu olab�l�r, bu sonuçlar puan durumu tablosuna �şlenmel�d�r. 
- Oynanan maç b�r kez daha g�r�ş olarak ver�ld�ğ�nde ekrana uyarı ver�lmel� ve bu maç paun durumu tablosuna 

�şlenmemel�d�r. A ve C takımı A takımının ev�nde sadece b�r kez maç oynamalıdır. 
- Puan durumu tablosu ekrana veya dosyaya puan sırasına göre, takımların alfabet�k sırasına göre ya da takma �s�m 

sırasına göre yazılab�lmel�d�r. İstend�ğ�nde takım �s�mler� büyük harf olarak yazılab�lmel�d�r. 
- L�gtek� takım sayısı, gal�b�yette mağlub�yette ve beraberl�kte alınacak puan sayısı  ayarlar.txt  dosyasından 

okunmalıdır. Bu dosya savunma sırasında ver�lecekt�r. 
- Puan durumu tablosunda olması gereken özell�kler şunlardır. 

 

1. Takma �s�m - A, B, C g�b� 
2. Takım Uzun �sm�, 12 karakter 
3. Oynadığı maç sayısı 
4. Gal�b�yet sayısı 
5. Beraberl�k sayısı 

6. Mağlub�yet sayısı 
7. Attığı gol sayısı 
8. Yed�ğ� gol sayısı 
9. Averaj 
10. Puan 

 
Kodlama �ç�n İstenenler 
- Kaynak kodlar yazılırken ma�n fonks�yonu �çer�s�nde sadece fonks�yon çağrısı kodları olmalı, d�ğer tüm �şlemler 

fonks�yonlar �le halled�lmel�d�r. Kod yazılırken mümkün olduğunca kod tekrarından kaçınılmalıdır. 
- Takımlar struct yapısı tanımlanarak saklanmalıdır. 
- Kaynak kodu grup olarak tek başına kodlamanız beklenmekted�r. Problem� anlamak, çözümlemek ve algor�tma 

gel�şt�rmek �ç�n arkadaşlarınızdan yardım alab�l�rs�n�z, ancak kaynak kodu başkalarından asla kopyalamayın ve 
kend� kodunuz g�b� sunmayın. Bu tesp�t ed�l�rse bu kopya olarak kabul ed�l�p hakkınızda d�s�pl�n sürec� başlatılab�l�r. 
Aynı durum eğer sınıf arkadaşlarınızdan b�r�n�n kodunu kopyalarsanız kopya sürec� �k�n�z �ç�n de geçerl� olacaktır. 
Gönder�len her kod, çapraz doğrulama �le karşılaştırılacak ve kodların benzerl�ğ� anal�z ed�lecekt�r. 

- Kaynak kodlar tesl�m ed�l�rken  “öğrenc�_no.c”  şekl�nde (123456.c g�b�) tek b�r kaynak kod gönder�lmel�d�r. Tüm 
kodlar bu dosyanın �çer�s�nde bulunmalıdır.  

- Kaynak kod kontrol ed�l�rken Deb�an tabanlı L�nux �şlet�m s�stem�nde (Öğr; Ubuntu, Pardus) derlenerek 
çalıştırılması beklenecekt�r. Bu sürece hazır olmanız beklen�r. Kodun çalıştırılmasında öğrenc� sorumlu olacaktır. 

Puanlama ve Grup Çalışması ve Öneml� Tar�hler 
- Ödev 2 k�ş�l�k gruplar hal�nde yapılmalıdır. Her öğrenc� projede bell� b�r yerden sorumlu olacaktır. 
- Puanlama yapılırken her öğrenc� ödev puanının %40’unu ortak projeden, %60 �n� de kend� sorumlu olduğu 

kısımdan alacaktır. 
- Ödevden alınan puanlar arasınav notu olarak �şlenecekt�r. 
- Ödev savunmasına gelmeyen öğrenc� “G�rmed�” olarak kabul ed�lecekt�r. 
- Ödev son tesl�m tar�h� 28 N�san 2019 olarak planlamıştır. 
- Savunma günü ve saatler� ödev tesl�m�nden sonra planlanıp duyurulacaktır. 
- Ödev �le �lg�l� açıklama yapmak üzere 21 Şubat Perşembe günü saat 14:30’da D2 dersl�ğ�nde toplantı yapılacaktır. 
- Ödev gruplarını bel�rlemek üzere bölüm sekreterl�ğ�nde oluşturulan l�steye �s�m ve numara yazdırmak zorunludur. 

Grup oluşturmada herhang� b�r kısıtlama yoktur. A şubes�ndek� b�r öğrenc� B şubes�ndek� b�r öğrenc� �le grup 
oluşturab�l�r. 

 



 
Değerlend�rme Kr�terler� 
Takım Olarak 
Değerlend�rme 
%40 

Kodu derleme ve çalıştırma %10 

Modüler Programlama ve Kodlama St�l�, Açıklama satırları %20 

Programın Klavyeden g�r�ş alarak puan durumu tablosu hesaplama %10 

B�reysel  
Değerlend�rme - 1 
%60 

Struct Kullanımı %10 

Sıralama, puan sıralaması %15 

Daha önce oynanan maç varsa uyarı ver�lmes� ve problem�n nasıl 
çözüldüğü 

%15 

Kod sunumu ve Değ�ş�kl�k 1 %20 

B�reysel  
Değerlend�rme - 2 
%60 

Dosya �şlemler�, dosya okuma, yazma %10 

Str�ng �şlemler�, takım �sm�ne göre sıralama %15 

Dosyadan g�r�ş alarak puan durumu hesaplama ve güncelleme %15 

Kod sunumu ve Değ�ş�kl�k 2 %20 

 
Ödev İç�n Gereken Met�nler 
ayarlar.txt takım sayısı 

gal�b�yet puan 
beraberl�k puan 
mağlub�yet puan 

10 
2 
1 
-1 

tak�mlar.txt A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

�dmangücü 
�dmanocağı 
kasımpaşa 
sebatspor 
yelkenc�ler 
uğurspor 
takaspor 
gençbeled�ye 
ofspor 
maçkaspor 

maclar1.txt  A 3 B 0 
C 0 D 0 
E 1 F 3 
G 4 H 5 
B 0 A 2 
I 1 J 0 
B 1 C 2 
D 3 E 2 
F 1 G 0 
A 1 B 1 
H 0 I 0 
J 2 A 1 

 
 


