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میان�بر

صفر از ترتیب به خط طول در که اه، ایست n شامل اصل خط ی است: ساده خیل که دارد اسباب�بازی راه�آهن ی پاول
.(٠ ≤ i < n− ١) است �متر سانت li برابر i+ ١ و i اه�های ایست بین فاصله�ی شده�اند. شماره�گذاری n− ١ تا

خط در اه ایست ی بین �آهن خط ی جانب خط هر باشد. داشته� وجود هم جانب خط� چند است ن مم ، اصل خط عالوه�بر
اه ایست هر از نشده�اند). شماره�گذاری جدید اه�های (ایست ندارد قرار اصل خط روی که است جدید اه ایست ی و اصل
است. �متر سانت di �شود م شروع i اه� ایست از که جانب خط طول شود. آغاز �تواند م جانب خط ی حداکثر ، اصل خط

بود. خواهد di = ٠ نشود آغاز ام i اه ایست از جانب خط هیچ اگر

همسایه �توانند م (که اصل خط مختلف اه ایست دو بین سریع�السیر خط ی بسازد: میان�بر ی دارد نظر در پاول اکنون،
�کند. م وصل هم به را اه ایست دو کدام آن�که از مستقل است، �متر سانت c دقیقا سریع�السیر خط طول باشند). هم

که است مسیری طول کم�ترین اه، ایست دو بین فاصله�ی است. دوطرفه جدید، سریع�السیر خط شامل راه�آهن، از قسمت هر
عبارت به است؛ اه�ها ایست جفت همه�ی میان فاصله�ی بیشینه� راه�آهن، ه�ی شب کل قطر �رود. م ری دی به ی از راه�آهن روی

باشد. t حداکثر اه ایست جفت هر بین فاصله�ی طوری�که است t عدد �ترین کوچ ر، دی
باشد. کمینه حاصل ه�ی شب قطر که بسازد طوری را سریع��السیر خط �خواهد م پاول

پیاده�سازی جزئیات

کنید: پیاده�سازی را زیر تابع باید شما

int64 find_shortcut(int n, int[] l, int[] d, int c)

١



اصل خط اه�های ایست تعداد :n •

(n− ١ طول به (آرایه اصل خط اه�های ایست بین فاصله�ی :l •

(n طول به (آرایه جانب خط�های طول :d •

جدید سریع�السیر خط طول :c •

برگرداند. سریع�السیر خط افزودن از بعد را راه�آهن ه�ی شب ن مم قطر کمترین باید تابع •

کنید. استفاده خودتان برنامه�نویس زبان در پیاده�سازی جزئیات برای ارائه�شده قالب فایل�های از لطفا

مثال�ها

١ مثال�

�دهد: م انجام زیر صورت به را تابع فراخوان ارزیاب داده�شد، نمایش� باال در که راه�آهن ه�ی شب برای

find_shortcut(4, [10, 20, 20],
[0, 40, 0, 30], 10)

شده. نمایش�داده زیر ل ش در که صورت به است، ٣ و ١ اه�های ایست بین سریع�السیر خط ساختن بهینه، راه�حل

برگرداند. را ٨٠ عدد باید تابع بنابراین است، �متر سانت ٨٠ جدید راه�آهن ه�ی شب قطر

٢ مثال

�دهد: م انجام را زیر تابع فراخوان ارزیاب،

٢



find_shortcut(9, [10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10],
[20, 0, 30, 0, 0, 40, 0, 40, 0], 30)

بود. خواهد ١١٠ قطر حالت این در که است؛ ٧ و ٢ اه�های ایست کردن متصل بهینه، راه�حل

٣ مثال

�دهد: م انجام را زیر تابع فراخوان ارزیاب،

find_shortcut(4, [2, 2, 2],
[1, 10, 10, 1], 1)

�دهد. م کاهش ٢١ به را قطر که است ٢ و ١ اه�های ایست اتصال بهینه راه�حل

۴ مثال

�دهد: م انجام را زیر تابع فراخوان ارزیاب،

find_shortcut(3, [1, 1],
[1, 1, 1], 3)

�دهد. نم بهبود است ۴ که را راه�آهن ه�ی شب اولیه�ی قطر ٣ طول به سریع�السیر خط با اه ایست جفت هر کردن متصل

زیرمسئله�ها

است. ١ ≤ c ≤ ١٠٩ و ٠ ≤ di ≤ ١٠٩ ،١ ≤ li ≤ ١٠٩ ،٢ ≤ n ≤ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ زیرمسئله�ها همه�ی در

٢ ≤ n ≤ ١٠ امتیاز) ٩) .١

٢ ≤ n ≤ ١٠٠ امتیاز) ١۴) .٢

٢ ≤ n ≤ ٢۵٠ امتیاز) ٨) .٣

٢ ≤ n ≤ ۵٠٠ امتیاز) ٧) .۴

٢ ≤ n ≤ ٣٠٠٠ امتیاز) ٣٣) .۵

٢ ≤ n ≤ ١٠٠ ٠٠٠ امتیاز) ٢٢) .۶

٢ ≤ n ≤ ٣٠٠ ٠٠٠ امتیاز) ۴) .٧

٢ ≤ n ≤ ١ ٠٠٠ ٠٠٠ امتیاز) ٣) .٨

٣



نمونه ارزیاب

�خواند: م زیر صورت به را ورودی نمونه ارزیاب

c و n صحیح اعداد :١ سطر •

l٠, l١, . . . , ln−٢ صحیح اعداد :٢ سطر •

d٠, d١, . . . , dn−١ صحیح اعداد :٣ سطر •

۴


