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cave

Day 2 tasks

Thai — 1.0

คุณหลงทางระหวางการเดินจากหอพักอันแสนไกลของคุณมายัง UQ Centre และคุณไดบังเอิญเจอทาง
เขาไปยังถ้ําลับที่อยูใตมหาวิทยาลัย ทางเขานี้มีระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบดวยประตูจํานวน
N ประตู แตละประตูเรียงอยูขางหลังประตูก อนหนา และสวิตชจํานวน N สวิตช โดยที่ส วิตชแตละอัน
นั้นเชื่อมตอกับประตูที่แตกตางกัน
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ประตูมีหมายเลข 0, 1, …,(N-1) ตามลําดับ โดยที่ประตู 0 คือประตูที่อยูใกลคุณที่สุด สวิตชมีหมายเลข
0, 1, …, (N-1) เชนกัน แตคุณไมรูวาสวิตชใดเชื่อมกับประตูใด
สวิตชทั้งหมดอยู ณ ทางเขาไปยังถ้ํา แตละสวิตชจะอยูในตําแหนง ขึ้น หรือไมก็ ลง
มีเพียงตําแหนง
เดียวเทานั้นที่เปนตําแหนงที่ถูกตองของสวิตชแตละอัน ถาสวิตชอยูในตําแหนงที่ถูกตองประตูที่เชื่อมตอ
กับสวิตชดังกลาวจะเปดขึ้น และถาสวิตชอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองประตูที่เชื่อมตอกับสวิตชดังกลาวจะ
ปดลง ตําแหนงที่ถูกตองของสวิตชแตละอันอาจจะไมเหมือนกัน และคุณไมรูตําแหนงที่ถูกตองของสวิตช
คุณตองการที่จะเขาใจระบบรักษาความปลอดภัยนี้ คุณสามารถปรับสวิตชเหลานี้ ใหเปนรูปแบบใดก็ได
แลวเดินเขาไปในถ้ําเพื่อดูวาประตูแรกที่ปดอยูนั้นคือประตูใด คุณไมสามารถมองเห็นประตูอื่น ๆ ที่อยู
ดานหลังประตูที่ปดอยูได
คุณมีเวลาที่จะทดลองรูปแบบตาง ๆ ของสวิตชได 70,000 รูปแบบ และไมมากไปกวานี้ งานของคุณคือ
คํานวณวาตําแหนงที่ถูกตองของสวิตชแตละอันคืออะไร และแตละสวิตชเชื่อมตอกับประตูใด

การเขียนโปรแกรม
คุณจะตองสงแฟมโปรแกรมที่เขียนโปรแกรมยอย
exploreCave()
ซึ่งสามารถเรียกฟงกชัน
tryCombination() ของเกรดเดอร ไดไมเกิน 70,000 ครั้ง และจะตองจบการทํางานดวยการเรียก
โปรแกรมยอย answer() โปรแกรมยอยและฟงกชันเหลานี้ถูกอธิบายดังตอไปนี้
ฟงกชัน tryCombination() ของเกรดเดอร
C/C++

int tryCombination(int S[]);

Pascal

function tryCombination(var S: array of LongInt) : LongInt;

คําอธิบาย

เกรดเดอรจะมีฟงกชันนี้ให ฟงกชันนี้ทําใหคุณสามารถทดลองรูปแบบตาง ๆ ของสวิตช แลวเดินเขาไป
ในถ้ําเพื่อตรวจดูประตูแรกที่ปดอยูได ถาประตูทั้งหมดเปดอยู ฟงกชันนี้จะคืนคา -1 ฟงกชันนี้ใชเวลา
ในการทํางานเปน O(N) กลาวคือ เวลาที่ใชในกรณีเลวรายที่สุดจะแปรผันตรงตามคา N
ฟงกชันนี้ถูกเรียกใชไดไมเกิน 70,000 ครั้ง
พารามิเตอร
S : อาเรยความยาว N ซึ่งระบุถึงตําแหนงของสวิตชตาง ๆ ขอมูล S[i] นั้นหมายถึงสวิตชตัวที่
i คา 0 หมายความวาสวิตชอยูในตําแหนงขึ้น และ คา 1 หมายความวาสวิตชอยูในตําแหนง

ลง

คืนคา: หมายเลขของประตูแรกที่ปดอยู หรือ -1 ถาทุกประตูเปดหมด
โปรแกรมยอย answer() ของเกรดเดอร
C/C++

void answer(int S[], int D[]);

Pascal

procedure answer(var S, D: array of LongInt);

คําอธิบาย

ใหเรียกโปรแกรมยอยนี้เมื่อคุณรูรูปแบบของสวิตชที่เปดประตูทั้งหมด
สวิตชใดทั้งหมด

และรูวาประตูใดเชื่อมตอกับ

พารามิเตอร
S : อาเรยความยาว

N

ซึ่งระบุถึงตําแหนงที่ถูกตองของสวิตชตาง ๆ รูปแบบของขอมูลนั้น

เหมือนกับที่อธิบายไวแลวใน tryCombination()

D : อาเรยความยาว N ซึ่งระบุถึงประตูที่แตละสวิตชเชื่อมตออยู กลาวคือ ขอมูล D[i] จะตองระบุ

หมายเลขของประตูที่สวิตชหมายเลข i เชื่อมตออยู

คืนคา: โปรแกรมยอยนี้ไมคืนคาใด ๆ แตจะทําใหโปรแกรมหยุดทํางาน
โปรแกรมยอย exploreCave() ของคุณ
C/C++

void exploreCave(int N);

Pascal

procedure exploreCave(N: longint);

คําอธิบาย

โปรแกรมของคุณจะตองมีโปรแกรมยอยนี้
ฟงกชันนี้ควรจะเรียกใชโปรแกรมยอย tryCombination() ของเกรดเดอร เพื่อหาตําแหนงที่ถูกตอง
ของสวิตชแตละอันและประตูที่แตละสวิตชเชื่อมตออยู และจะตองเรียก answer() หลังจากที่คํานวณ
ขอมูลดังกลาวเสร็จแลว
พารามิเตอร
N : จํานวนของสวิตชและประตูในถ้ํา

ตัวอยางการติดตอ
สมมติวาประตูและสวิตชเรียงตัวตามรูปดานบน
การเรีย กฟงกชัน

คืนคา

คําอธิบาย

tryCombination([1,  
0,  1,  1])

1

สถานะเริ่มตนเปนดังรูปดานบน สวิตช 0, 2, 3 อยูในตําแหนง
ลง สวนสวิตช 1 อยูในตําแหนงขึ้น ฟงกชันคืนคา 1 ซึ่ง
หมายความวาประตู 1 เปนประตูแรกที่ปดอยู

tryCombination([0,  
1,  1,  0])

3

ประตู 0, 1 และ 2 เปดอยูทั้งหมด ในขณะที่ประตู 3 ปดอยู

tryCombination([1,  
1,  1,  0])

-1

เลื่อนสวิตช 0 ลง ทําใหประตูทั้งหมดเปดขึ้น ซึ่งเห็นไดจาก
คาที่คืนมาเปน -1

answer([1,  1,  1,  
0],  [3,  1,  0,  2])

(โปรแกรม
จบการ
ทํางาน)

เราตอบวารูปแบบที่ถูกตองคือ [1,  1,  1,  0] และสวิตช
0, 1, 2 และ 3 ตออยูกับประตู 3, 1, 0, และ 2 ตามลําดับ

เงื่อนไขบังคับ
จํากัดเวลา 2 วินาที
จํากัดหนวยความจํา 32 MiB
1 ≤ N ≤ 5,000

ปญหายอย
ปญหายอย

คะแนน

เงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมของขอมูลนําเขา

1

12

สําหรับแตละคา i สวิตชหมายเลข i เชื่อมตออยูกับประตู
หมายเลข i งานของคุณคือเพียงแคคํานวณหารูปแบบของ
สวิตชที่ถูกตองเทานั้น

2

13

รูปแบบที่ถูกตองจะเปน [0,  0,  0,…,0] เสมอ งานของคุณคือ
การหาวาสวิตชใดเชื่อมกับประตูใดเทานั้น

3

21

N ≤ 100

4

30

N ≤ 2,000

5

24

(ไมมี)

การทดลอง
เกรดเดอรตัวอยางในคอมพิวเตอรของคุณจะอานขอมูลนําเขาจากแฟมชื่อ cave.in
ดังตอไปนี้

ซึ่งตองมีรูปแบบ

บรรทัดที่ 1: N
บรรทัดที่ 2: S[0]  S[1]  …  S[N  -  1]
บรรทัดที่ 3: D[0]  D[1]  …  D[N  -  1]
ในที่นี้ N คือจํานวนของประตูและสวิตช S[i] คือตําแหนงที่ถูกตองของสวิตช i และ D[i] คือประตู
ที่สวิตช i เชือ
่ มตออยู
ยกตัวอยางเชน ตัวอยางดานบนจะระบุในรูปแบบตอไปนี้
4
1 1 1 0
3 1 0 2

หมายเหตุดานภาษา
C/C++

คุณจะตองระบุ #include  "cave.h" ที่สวนหัวของโปรแกรม

Pascal

คุณจะตองนิยาม unit  Cave และคุณจะตองนําเขาโปรแกรมยอยของเกรดเดอร
โดยระบุคําสั่ง uses  GraderHelpLib อาเรยทั้งหมดจะเริ่มนับที่ 0 (ไมใช 1 ).

คุณสามารถดูตัวอยางไดจากเทมเพลตในเครื่องคุณ

