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doll

หุนจักรกล
หุนจักรกลเปนตุกตาที่เคลื่อนไหวตามรูปแบบที่กําหนดไวโดยอัตโนมัติ
กลเปนจํานวนมากมาตั้งแตโบราณ

ในประเทศญี่ปุนมีการสรางหุนจักร

การเคลื่อนที่ของหุนจักรกลถูกกําหนดโดย วงจร ซึ่งประกอบดวย อุปกรณ ซึ่งอุปกรณเหลานี้จะเชื่อมตอกัน
ดวยทอตาง ๆ อุปกรณแตละชิ้นจะมี ทางออก อยู 1 หรือ 2 ทาง และมี ทางเขา อยูกี่ทางก็ได (อาจจะไมมี
ก็ได) ทอแตละทอนั้นจะเชื่อมตอระหวางทางออกกับทางเขาของอุปกรณเสมอ โดยอาจจะเชื่อมทางออก
และทางเขาของอุปกรณเดียวกันก็ได ทางเขาแตละทางจะมีทอตออยูหนึ่งทอเทานั้น และทางออกแตละทาง
จะมีทอตออยูหนึ่งทอเทานั้นเชนกัน
เราสามารถอธิบายการทํางานของหุนจักรกลไดดังนี้
ใหถือวามีลูกบอลอยูในอุปกรณหนึ่ง
ลูกบอลนี้จะ
เคลื่อนที่ไปตามวงจร
ในแตละขั้นของการเคลื่อนที่นั้น
ลูกบอลจะออกจากอุปกรณโดยใชทางออกใด
ทางออกหนึ่งและเคลื่อนที่ไปตามทอแลวเขาไปยังอุปกรณที่อยูปลายทางของทอ
อุปกรณนั้นมีอยูสามประเภทคือ จุดเริ่มตน, กลไก และ สวิตช โดยอุปกรณประเภทจุดเริ่มตนจะมีเพียงชิ้น
เดียวเทานั้น อุปกรณประเภทกลไกมี
ชิ้น และอุปกรณประเภทสวิตชมี
ชิ้น ( สามารถเปน ก็ได)
คุณจะตองหาคาของ

นอกจากนี้อุปกรณแตละชิ้นจะมีหมายเลขที่แตกตางกันกํากับอยู

อุปกรณประเภทจุดเริ่มตนนั้นจะเปนอุปกรณที่ลูกบอลอยู ณ ตอนเริ่มทํางาน จุดเริ่มตนนี้มีทางออกเดียว
เทานั้นและหมายเลขของจุดเริ่มตนคือ

อุปกรณประเภทกลไกจะเปนอุปกรณที่ทําใหหุนจักรกลเคลื่อนไหวหนึ่งจังหวะในขณะที่ลูกบอลเขามาที่กลไก
นี้ กลไกแตละชิ้นจะมีทางออกเดียวเทานั้น หมายเลขของกลไกคือ ถึง

อุปกรณประเภทสวิตชมีทางออกสองทางคือ 'X' และ 'Y' สวิตชนั้นจะมีสถานะเปน 'X' หรือ 'Y' ก็ได เมื่อ
ลูกบอลเขามาในสวิตชมันจะออกจากสวิตชนั้นโดยใชทางออกตามสถานะปจจุบันของสวิตชดังกลาว หลัง
จากลูกบอลออกไปแลวสถานะของสวิตชจะเปลี่ยนไปเปนอีกสถานะหนึ่ง
โดยในตอนเริ่มตนนั้น
สวิตช
ทั้งหมดมีสถานะเปน 'X' หมายเลขของสวิตชคือ
ถึง
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คุณจะไดรับจํานวนของกลไก

และลําดับ

ซึ่งมีความยาวเปน

กลไกไว หมายเลขกลไกแตละชิ้นอาจจะปรากฏไดหลายครั้งใน

โดยลําดับนี้จะระบุหมายเลขของ

หรืออาจจะไมปรากฏก็ได งานของคุณ

คือสรางวงจรที่ตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้
ลูกบอลจะตองกลับมาที่จุดเริ่มตนหลังจากเคลื่อนที่
เมื่อลูกบอลกลับมาที่จุดเริ่มตน สถานะของสวิตชทั้งหมดจะตองเปน 'X'
ลูกบอลจะตองกลับมาที่จุดเริ่มตนในครั้งแรกหลังจากวิ่งผานกลไก

ครั้งเทานั้น

โดยลําดับของ

หมายเลขของกลไกที่วิ่งผานคือ
ใ ห

เปนจํานวนครั้งของการเปลี่ยนสถานะของสวิตชตางๆ กอนที่ลูกบอลจะกลับมาถึงจุดเริ่มตนใน

ครั้งแรก คาของ

นั้นจะตองไมเกิน

และในขณะเดียวกันนั้น คุณตองการใหจํานวนของสวิตชนั้นไมมากเกินไป

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม
คุณตองเขียนฟงกชันตอไปนี้:
create_circuit(int M, int[] A)
M: จํานวนของกลไก
A: อาเรยความยาว

ระบุหมายเลขของกลไกที่ลูกบอลตองเขาไปตามลําดับ

ฟงกชันนี้จะถูกเรียกหนึ่งครั้งเทานั้น
ให สั ง เกตว า
คือความยาวของอาเรย A และสามารถหาไดตามที่ระบุไวในเอกสารขอสังเกตการ
เขียนโปรแกรม
โปรแกรมของคุณจะตองเรียกฟงกชันตอไปนี้เพื่อตอบคําถาม
answer(int[] C, int[] X, int[] Y)
C: อาเรยความยาว

ซึ่งระบุวาทางออกของอุปกรณ

(

) เชื่อมตอกับอุปกรณ

C[i]
X, Y:

อาเรยที่มีความยาว

หมายเลข

(

เทากัน โดยความยาวของอาเรยนี้คือจํานวนสวิตช สําหรับสวิตช

) นั้น ทางออก 'X' จะเชื่อมตอกับอุปกรณ X[j - 1] และทางออก 'Y' จะ

เชื่อมตอกับอุปกรณ Y[j - 1].
สมาชิกใด ๆ ของ C, X, and Y จะตองเปนจํานวนเต็มที่มีคาระหวาง
จะตองไมเกิน

และ

รวมหัวทาย

.

ฟงกชันนี้จะถูกเรียกหนึ่งครั้งเทานั้น
วงจรที่ระบุโดย C, X, and Y จะตองตรงตามเงื่อนไขที่โจทยไดระบุไวขางตน
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ถาหากเงื่อนไขใดขางตนไมเปนจริง โปรแกรมของคุณจะไดรับผลการตรวจเปน Wrong Answer แตถา
ถูกตองทั้งหมดโปรแกรมของคุณจะไดรับผลการตรวจเปน Accepted และคะแนนของคุณจะถูกคํานวณ
จากคา

(ใหดูปญหายอย)

ตัวอยาง
ใ ห

,

, และ

เกรดเดอรจะเรียก create_circuit(4, [1, 2, 1,

3]).

รูปขางบนนี้แสดงวงจรซึ่งระบุไดดวยการเรียก answer([1, -1, -2, 0, 2], [2, -2], [3,
1]) ตัวเลขในรูปคือหมายเลขของอุปกรณ
เนื่องจากมีการใชสวิตชสองอัน ดังนั้น
ในตอนเริ่มตน สถานะของสวิตช

และ

.
คือ 'X' ทั้งคู

ลูกบอลเคลื่อนที่ดังตอไปนี้

เมื่อลูกบอลเขามายังสวิตช
ครั้งแรก สถานะของสวิตชเปน 'X' ดังนั้นลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปยัง
กลไก หลังจากนั้นสถานะของสวิตช
เปลี่ยนเปน 'Y'
เมื่อลูกบอลเขาไปยังสวิตช
เปนครั้งที่สอง สถาะของสวิตชเปน 'Y' ดังนั้นลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปยัง
กลไก หลังจากนั้นสถานะของสวิตช
เปลี่ยนเปน 'X'
ลูกบอลกลับมาที่จุดเริ่มตนเปนครั้งแรกหลังจากผานกลไกหมายเลข
และ
เปน 'X' คาของ
คือ ดังนั้นวงจรนี้ตรงตามเงื่อนไขที่ไดระบุไว

และ สถานะของสวิตช

ไ ฟ ล sample-01-in.txt ในชุดไฟลแนบที่ถูกบีบอัดไวตรงกับตัวอยางนี้ ไฟลแนบนี้ยังมีขอมูลนําเขา
และขอมูลสงออกอื่นอยูอีกดวย
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ขอจํากัด

(

)

ปญหายอย
คะแนนและขอจํากัดของแตละชุดขอมูลทดสอบเปนดังนี้
1. (2

คะแนน) สําหรับแตละคา

(

)

มีจํานวนเต็ม

ปรากฏไมเกินหนึ่งครั้งในลําดับ

(

)

มีจํานวนเต็ม

ปรากฏไมเกินสองครั้งในลําดับ

(

)

มีจํานวนเต็ม

ปรากฏไมเกิน 4 ครั้งในลําดับ

.
2. (4

คะแนน)

สําหรับแตละคา
.

3. (10 คะแนน) สําหรับแตละคา
.
4. (10 คะแนน)
5. (18 คะแนน)
6. (56 คะแนน) ไมมีขอจํากัดเพิ่มเติม
ในแตละชุดขอมูลทดสอบ
คํานวณตามคา

ถาโปรแกรมของคุณไดรับผลการตรวจเปน Accepted คะแนนของคุณจะถูก

ดังนี้

ถา

คุณจะไดคะแนนเต็มของขอมูลทดสอบนั้น

สําหรับแตละขอมูลทดสอบในปญหายอย 5 และ 6 นั้น ถา
คะแนนบางสวน คะแนนของชุดขอมูลทดสอบคือ

คุณจะได
คูณดวยคะแนน

ของปญหายอยดังกลาว
ในกรณีอื่น ๆ คะแนนจะเปน
โปรดทราบวาคะแนนของแตละปญหายอยคือคะแนนที่นอยที่สุดจากชุดขอมูลทดสอบทั้งหมดของปญหา
ยอยนั้น

เกรดเดอรตัวอยาง
เกรดเดอรตัวอยางอานขอมูลนําเขาในรูปแบบตอไปนี้
บรรทัดที่ :
บรรทัดที่ :
เกรดเดอรตัวอยางจะแสดงผลลัพธสามสวน
ในสวนแรกนั้น เกรดเดอรตัวอยางจะเขียนคําตอบของคุณลงไฟล out.txt ตามรูปแบบตอไปนี้
บรรทัดที่ :
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บรรทัดที่
บรรทัดที่

(

): C[i]
(

): X[j - 1] Y[j - 1]

ในสวนที่สอง เกรดเดอรตัวอยางจะจําลองการเคลื่อนที่ของลูกบอล
ลูกบอลเคลื่อนที่ผานตามลําดับลงในไฟล log.txt.

โดยจะแสดงหมายเลขของอุปกรณที่

ในสวนที่สาม เกรดเดอรตัวอยางจะแสดงผลการตรวจคําตอบของคุณออกทางหนาจอ
ถาโปรแกรมของคุณไดรับผลการตรวจเปน Accepted เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพคา

และ

ใน

รูปแบบ Accepted: S P.
ถาโปรแกรมของคุณไดรับผลการตรวจเปน Wrong

Answer, เกรดเดอรตัว อยา งจะพิม พ Wrong

Answer: MSG โดยคาของ MSG เปนดังนี้
answered not exactly once: ฟงกชัน answer ถูกเรียกไมเทากับหนึ่งครั้ง
wrong array length: ความยาวของ C ไมใช
ตางกัน
over 400000 switches:

ใหญกวา

หรือความยาวของ X และ Y แตก
.

wrong serial number: มีสมาชิกของ C, X, หรือ Y ที่นอยกวา

หรือมากกวา

over 20000000 inversions: ลูกบอลไมกลับมาที่จุดเริ่มตนภายในการเปลี่ยนสถานะของ
สวิตชจํานวน
ครั้ง
state 'Y': มีสวิตชที่มีสถานะเปน 'Y' เมื่อลูกบอลกลับมาถึงจุดเริ่มตนครั้งแรก
wrong motion: กลไกที่ทํางานแตกตางจากที่กําหนดไวในลําดับ
โปรดทราบวาเกรดเดอรตัวอยางอาจจะไมสราง out.txt และ/หรือ log.txt ก็เปนไดถาโปรแกรมของ
คุณไดรับผลการตรวจเปน Wrong Answer
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