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คาทางดวน
เมืองตางๆในญี่ปุนถูกเชื่อมตอดวยเครือขายทางดวน เครือขายนี้ประกอบดวยเมือง

เมืองและทางดวน

เสน ทางดวนแตละเสนเชื่อมตอเมืองสองเมืองที่เปนคนละเมืองกัน และไมมีทางดวนเสนใดเชื่อมคูของ
เมืองคูเดียวกัน

เมืองถูกกํากับดวยหมายเลข

ถึง

และทางดวนถูกกํากับดวยหมายเลข

ถึง

คุณสามารถจะขับรถบนทางดวนใด ๆ ไดทั้งสองทิศทาง และคุณสามารถจะเดินทางจากเมืองใด ๆ
ไปเมืองอื่นดวยทางดวนดังกลาว
การขับผานทางดวนแตละเสนตองเสียคาผานทาง คาทางดวนขึ้นอยูกับสภาพปริมาณรถ ซึ่งอาจจะ นอย
ห รื อ มาก โดยเมื่อปริมาณรถนอย คาทางดวนจะมีคา
เยน (หนวยเงินญี่ปุน) เมื่อปริมาณรถมาก คา
ทางดวนจะมีคา

เยน คา

เสมอ คุณทราบวาคา

และ

เปนเทาไหร

คุณมีเครื่องที่จะบอกคาเดินทางทั้งหมดที่นอยที่สุด ที่ผูขับรถระหวางเมือง

และ

(

) จะตองจาย

ภายใตสภาพปริมาณรถของทางดวนทุกสายที่คุณตองกําหนดให
อยางไรก็ตาม เครื่องที่คุณมีเปนแคเครื่องตนแบบ โดยคา
เครื่อง ) และคุณไมรูคานี้มากอน คุณอยากหาวาคา

และ

และ

เปลี่ยนแปลงไมได (ฮารดโคดใน

นี้คืออะไร คุณจึงวางแผนที่จะบอกสภาพ

ปริมาณรถบนทางดวนแบบตาง ๆ ใหกับเครื่องนี้ และใชคาผานทางที่เครื่องตอบใหมาอนุมานหาคา

และ

เนื่องจากการใชเครื่องในการคํานวณคาผานทางในแตละครั้งมีราคาสูง คุณจึงไมอยากใชเครื่องนี้บอยๆ

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม
คุณตองเขียนฟงกชันตอไปนี้:
find_pair(int N, int[] U, int[] V, int A, int B)
N: จํานวนเมือง
U และ V: อาเรยความยาว
เชื่อมตอเมือง

ซึ่ง

คือจํานวนเสนทางดวน โดยที่ทางดวน

(

)

กับเมือง

A: คาทางดวนเมื่อปริมาณรถนอย
B: คาทางดวนเมื่อปริมาณรถมาก
ฟงกชันนี้จะถูกเรียกเพียงหนึ่งครั้งในแตละกรณีทดสอบ
ให สั ง เกตว า ค า ของ
คือความยาวของอาเรย และสามารถหาไดตามที่ระบุในเอกสารขอสังเกต
การเขียนโปรแกรม
ฟงกชัน find_pair สามารถเรียกฟงกชันตอไปนี้:
int64 ask(int[] w)

Highway (1 of 4)

ความยาวของ w ตองเทากับ
สําหรับแตละ

อาเรย w บงบอกสภาพปริมาณรถบนทางดวน

(

) w[i] เปนคาปริมาณรถบนทางดวน , คา

ตองเปนคา

หรือ
w[i] = 0 หมายความวาทางดวน

มีปริมาณรถนอย

w[i] = 1 หมายความวาทางดวน

มีปริมาณรถมาก

ฟงกชันนี้คืนคาผลรวมคาทางดวนที่นอยที่สุดสําหรับการเดินทางระหวางเมือง

และ

ภายใต

โปรแกรมของคุณจะไดรับผลการตรวจเปน Wrong

Answer.

สภาพปริมาณรถที่ไดระบุใน w
ฟงกชันนี้ถูกเรียกไดไมเกิน

ครั้ง (ในแตละกรณีทดสอบ).

ฟงกชัน find_pair สามารถจะเรียกฟงกชันตอไปนี้เพื่อรายงานคําตอบ
answer(int s, int t)
s และ t ตองเปนคูเมือง

และ

(ลําดับไมสําคัญ).

ฟงกชันนี้ตองถูกเรียกเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น
ถาขอบังคับขางบนขอใดขอหนึ่งขางบน
นอกเหนือจากนั้น

โปรแกรมของคุณจะไดรับผลการตรวจเปน Accepted

และคะแนนของคุณจะถูก

คํานวณจากจํานวนการเรียกคําสั่ง ask (กรุณาดูปญหายอย)

ตัวอยาง
ให

,

,

,

,

,

,

, และ

.

เกรดเดอรเรียก find_pair(4, [0, 0, 0, 1], [1, 2, 3, 2], 1, 3)

ในรูปดานบน, เสนเชื่อมที่กํากับดวยหมายเลข

แสดงถึงทางดวน

การเรียกฟงกชัน ask ที่เปนไปไดบางสวนเปนตอไปนี:้
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การเรียกฟงกชัน

คาที่คืน

ask([0, 0, 0, 0])

2

ask([0, 1, 1, 0])

4

ask([1, 0, 1, 0])

5

ask([1, 1, 1, 1])

6

สําหรับการเรียก ask([0, 0, 0, 0]) นั้น ทางดวนทุกเสนมีปริมาณรถนอย และ คาทางดวนแตละเสน
จะเปน 1 เสนทางที่ถูกที่สุดจาก

ถึง

คือ

คาทางดวนทั้งหมดหรับเสนทางนี้คือ

ดังนั้นฟงกชันนี้จึงคืนคา
สําหรับคําตอบที่ถูกตอง, ฟงกชัน find_pair ตองเรียก answer(1, 3) หรือ answer(3, 1)
แฟ ม sample-01-in.txt ในชุดแฟมแนบที่ถูกบีบอัดไวตรงกับตัวอยางนี้ มีตัวอยางอื่นถูกเก็บไวในแฟม
แนบดวย

ขอจํากัด

ในแตละ

และ

,(

)

คุณสามารถเดินทางทางเมืองใดๆไปเมืองอื่นโดยใชทางดวน

ในปญหานี้ เกรดเดอรจะไมพลิกแพลง กลาวคือ

และ

จะถูกกําหนดเปนคาคงที่ไวตั้งแตที่เกรดเดอรเริ่ม

ตนทํางาน และคาของมันจะไมเปลี่ยนไปในขณะที่โปรแกรมของคุณทํางาน

ปญหายอย
1. (5 คะแนน) หนึ่งใน

หรือ

เปน ,

2. (7 คะแนน) หนึ่งใน

หรือ

เปน ,

,

,

3. (6 คะแนน)

,
,(

)

4. (33 คะแนน)
5. (18 คะแนน)

,

6. (31 คะแนน) ไมมีขอกําหนดเพิ่มเติม
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ถาโปรแกรมของคุณไดรับผลการตรวจเปน Accepted และเรียก ask จํานวน

ครั้ง คะแนน

ใน

แตละกรณีทดสอบจะขึ้นอยูกับปญหายอยซึ่งถูกคํานวณดังตอไปนี้
ปญหายอย 1.
ปญหายอย 2. ถา

แลว

นอกจากนั้น

ปญหายอย 3. ถา

แลว

นอกจากนั้น

ปญหายอย 4. ถา

แลว

นอกจากนั้น

ปญหายอย 5. ถา

แลว

นอกจากนั้น

ปญหายอย 6.
ถา

,

ถา

,

ถา

,

โปรดสังเกตุวาคะแนนในแตละปญหายอยเปนคาคะแนนที่นอยที่สุดในแตละกรณีทดสอบในปญหายอยนั้น

เกรดเดอรตัวอยาง
เกรดเดอรตัวอยางอานขอมูลนําเขาในรูปแบบตอไปนี้
บรรทัดที่ :
บรรทัดที่

(

):

ถาโปรแกรมของคุณไดรับผลการตรวจเปน Accepted เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพ Accepted: q โดยคา
q คือจํานวนครั้งที่ ask ถูกเรียก
ถ า โปรแกรมของคุ ณ ได รั บ ผลการตรวจเป น Wrong

Answer,

เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพ Wrong

Answer: MSG โดย MSG อาจเปนหนึ่งในขอความตอไปนี้:
answered not exactly once: ฟงกชัน answer ถูกเรียกไมเทากับหนึ่งครั้ง
w is invalid: คาความยาว w ที่กําหนดให ask ไมเทากับ
สําหรับคา

(

หรือ w[i] ไมเปน

หรือ

) บางคา

more than 100 calls to ask: ฟงกชัน ask ถูกเรียกมากกวา 100 ครั้ง
{s, t} is wrong: ฟงกชัน answer ถูกเรียกดวยคู s และ t ที่ผิด
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