
สถานี	(stations)
เครือขายแกนกลางของสิงคโปร	 (Singapore's	 Internet	 Backbone:	 SIB)	 ประกอบดวยสถานีจํานวน	
สถานี	กํากับดวยดัชนีต้ังแต	 	 ถึง	 	 	 	และมีการเช่ือมตอแบบสองทิศทางจํานวน	 	การเช่ือมตอ
กํากับดวยหมายเลขต้ังแต	 	ถึง	 			การเช่ือมตอแตละอันน้ันจะเช่ือมตอสองสถานีท่ีแตกตางกัน	สถานี
สองสถานีท่ีติดตอกันดวยการเช่ือมตอเพียงอันเดียวเช่ือมจะถูกเรียกวาเพ่ือนบาน

เสนทางจากสถานี	 	 ไปยังสถานี	 	 เปนลําดับของสถานี	 	 (ซ่ึงไมซ้ํากัน)	 และมี	 ,	
	 และ	 ทุก	 ๆ	 สองสถานีท่ีอยูในลําดับตอกันในเสนทางตองเปนเพ่ือนบานกัน	 	 	 จะมีเสนทางหน่ึงเสน

พอดีจากสถานี	 	ใด	ๆ	ไปยังสถานี	 	ใด	ๆ

สถานี	 	ใด	ๆ	สามารถสรางแพ็คเกต	(กอนขอมูล)	และสงแพ็คเกตไปยังสถานี	 	ใด	ๆ	ก็ได	โดยสถานีน้ันจะ
ถูกเรียกวา	เปาหมายของแพ็คเกต	มีวิธีการสงตอแพ็คเกตน้ีเปนทอด	 ๆ	 จาก	 	 ไปยัง	 	 ตามเสนทางไดอยู
แบบเดียว	 ซ่ึงเปนดังน้ี	 	 	 ใหพิจาณาสถานี	 	 ซ่ึงกําลังถือแพ็คเกตน้ี	 ท่ีมีเปาหมายเปนสถานี	 	 ( )	 	
สถานี	 	จะตอง

1.	 รัน	ฟงกชันสงตอ	ซ่ึงกําหนดเพ่ือนบานของ	 	ท่ีอยูในเสนทางเดียวท่ีเปนไปไดจาก	 	ไปยัง	 	และ
2.	 สงแพ็คเกตน้ีไปยังเพ่ือนบานดังกลาว

อยางไรก็ตามสถานีตาง	 ๆ	 น้ันมีหนวยความจําจํากัดและไมสามารถเก็บรายการของเสนเช่ือมท้ังหมดใน
SIB	เพ่ือใชในฟงกชันสงตอได

งานของคุณคือเขียนรูปแบบการสงตอสําหรับ	SIB	ซ่ึงประกอบดวยสองฟงกชันตอไปน้ี

ฟงกชันแรก	รับขอมูลนําเขาไดแก	คา	 ,	รายการของเสนเช่ือมใน	SIB	และ	จํานวนเต็ม	
		แลวทําการกําหนดปายช่ือเปนเลขจํานวนเต็มท่ีไมซ้ํากันและมีคาต้ังแต	 	ถึง	 	รวมหัวทาย

ฟงกชันท่ีสอง	 เปนฟงกชันสงตอ	 ซ่ึงจะถูกติดต้ังไวในทุก	 ๆ	 สถานีหลังจากไดรับการกําหนดปายช่ือ
ฟงกชันน้ีมีขอมูลนําเขาตอไปน้ีเทาน้ัน

,	ปายช่ือ	ของสถานีท่ีถือแพ็คเกตอยู
,	ปายช่ือ	ของสถานีเปาหมาย	( )
,	รายการของปายช่ือของเพ่ือนบานของ	

ฟงกชันน้ีตองคืนคาปายช่ือของเพ่ือนบานของ	 	ท่ีแพ็คเกตน้ีจะตองถูกสงไป

ในปญหายอยหน่ึง	 คะแนนของคุณจะข้ึนอยูกับคาสูงสุดของปายช่ือท่ีถูกกําหนดใหแตละสถานี	 (โดยท่ัวไป
คือย่ิงนอยย่ิงดี)

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม
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คุณตองเขียนฟงกชันตอไปน้ี

int[]	label(int	n,	int	k,	int[]	u,	int[]	v)

:	จํานวนสถานีใน	SIB
:	คาปายช่ือสูงสุดท่ีใชได
	 และ	 :	 อารเรยขนาด	 	 ซ่ึงอธิบายการเช่ือมตอ	 สําหรับคา	 	 (โดยท่ี	 )	 การ

เช่ือมตอ	 	จะเช่ือมสถานีท่ีมีดัชนี	 	กับ	
ฟงกชันน้ีควรจะคืนอารเรย	 	 ขนาด	 	 สําหรับคา	 	 (โดยท่ี	 )	 	 คือปายช่ือท่ี
กําหนดใหกับสถานีท่ีมีดัชนี	 	 สมาชิกทุกตัวในอารเรย	 	 จะตองมีคาไมซ้ํากันและมีคาต้ังแต	 	 ถึง	
รวมหัวทาย

int	find_next_station(int	s,	int	t,	int[]	c)

:	ปายช่ือของสถานีท่ีถือแพ็คเกตอยู
:	ปายช่ือของสถานีเปาหมาย
:	อารเรยท่ีระบุรายการของปายช่ือของเพ่ือนบานท้ังหมดของ	 	อารเรย	 	น้ีเรียกจากนอยไปมาก
ฟงกชันน้ีตองคืนคาปายช่ือของเพ่ือนบานของ	 	ท่ีจะตองสงแพ็คเกตน้ีไป

ขอมูลทดสอบแตละชุดอาจจะเกี่ยวพันกับสถานการณหน่ึงหรือมากกวาสถานการณท่ีไมเกี่ยวของกัน	 (กลาว
คือ	 เปน	 SIB	 ท่ีแตกตางกัน)	 สําหรับกรณีทดสอบท่ีมี	 สถานการณ	 	 สถานการณ	โปรแกรมท่ีเรียกฟงกชัน
ขางบนน้ีจะถูกเรียกสองครั้ง	ดังน้ี

ในการรันโปรแกรมครั้งแรก

ฟงกชัน	label	จะถูกเรียก	 	ครั้ง

คาปายช่ือท่ีสงคืนมาจะถูกเก็บไวในระบบเกรดเดอร	และ
ฟงกชัน	find_next_station	จะไมถูกเรียก

ในการรันโปรแกรมครั้งท่ีสอง

ฟงกชัน	find_next_station	 อาจจะถูกเรียกไดหลายครั้ง	 ในแตละครั้ง	 สถานการณ	ใดๆ	 จะถูก

เลือกข้ึนมา	และปายช่ือท่ีไดรับมาจากการเรียกฟงกชัน	label	สําหรับสถานการณน้ันจะถูกนํามาใช

เปนขอมูลนําเขาของฟงกชัน	find_next_station
ฟงกชัน	label	จะไมถูกเรียก

กลาวคือ	 ขอมูลใด	 ๆ	 ท่ีเก็บไวในตัวแปรแบบ	 static	 หรือ	 global	 ในการรันครั้งแรกของโปรแกรม	 จะไม
สามารถใชไดในฟงกชัน	find_next_station

ตัวอยาง

ใหพิจารณาการเรียกตอไปน้ี
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label(5,	10,	[0,	1,	1,	2],	[1,	2,	3,	4])

ซ่ึงหมายความวามีสถานีท้ังหมด	5	สถานี	และ	4	การเช่ือมตอซ่ึงเช่ือมคูสถานีท่ีมีดัชนีเปน	 ,	 ,	
	และ	 	ปายช่ือสามารถเปนจํานวนเต็มต้ังแต	 	ถึง	

หากตองการใชปายช่ือดังตอไปน้ี

Index Label

0 6

1 2

2 9

3 3

4 7

ฟงกชัน	label	จะตองคืนคา	[ ,	 ,	 ,	 ,	 ]	ตัวเลขในรูปตอไปน้ีแสดงถึงดัชน้ี	(รูปดานซาย)	และ	ปายช่ือท่ี

กําหนดให	(รูปดานขวา)

ใหพิจารณาการเรียกฟงกชันตอไปน้ี	โดยถือวาปายช่ือถูกกําหนดดังท่ีอธิบายในรูปดานบน

find_next_station(9,	6,	[2,	7])

ซ่ึงหมายถึงสถานีท่ีถือแพ็คเกตอยูมีปายช่ือคือ	 	และปายช่ือของสถานีเปาหมายคือ	 	เน่ืองจากปายช่ือของ
สถานีตามเสนทางไปยังสถานเปาหมายคือ	 	 	 	 ดังน้ันการเรียกฟงกชันน้ีควรจะคืนคา	 	 ซ่ึงเปนปาย
ช่ือของสถานีท่ีแพ็คเกตน้ีควรจะตองถูกสงไป	(ซ่ึงเปนสถานีท่ีมีดัชนีเปน	 )

ใหพิจารณาการเรียกอีกแบบท่ีเปนไปได
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find_next_station(2,	3,	[3,	6,	9])

ฟงกชันน้ีควรจะคืนคา	 	เน่ืองจากสถานีเปาหมายซ่ึงมีปายช่ือเปน	 	น้ันเปนเพ่ือนบานของสถานีท่ีมีปายช่ือ
เปน	 	ดังน้ันจึงควรจะไดรับแพ็กเก็จน้ีทันที

ขอจํากัด

สําหรับการเรียกฟงกชัน	label:

	(for	all	 )

สําหรับการเรียกฟงกชัน	find_next_station	 ขอมูลนําเขาจะมาจากการเรียกฟงกชัน	label	 ใด	 ๆ
กอนหนาก็ได	จากการพิจารณาปายช่ือท่ีไดมา

	และ	 	คือปายช่ือของสองสถานีท่ีแตกตางกัน
	เปนลําดับของปายช่ือของเพ่ือนบานของสถานีท่ีมีปายช่ือ	 	เรียงจากนอยไปมาก

สําหรับแตละขอมูลทดสอบ	 ความยาวของอารเรย	 	 ท่ีสงใหฟงกชัน	find_next_station	 จะไมเกิน	
	สําหรับทุก	ๆ	สถานการณรวมกัน

ปญหายอย

1.	 (5	คะแนน)	 ,	ไมมีสถานีใดมีเพ่ือนบานมากกวา	2	สถานี
2.	 (8	คะแนน)	 ,	การเช่ือมตอ	 	เช่ือมสถานี	 	กับ	
3.	 (16	คะแนน)	 	มีสถานีไมเกิน	1	สถานีท่ีมีเพ่ือนบานมากกวา	
4.	 (10	คะแนน)	 ,	
5.	 (61	คะแนน)	

ในปญหายอยท่ี	5	คุณสามารถไดคะแนนเพียงบางสวน	(partial	score)	ให	 	คาปายช่ือมากสุดท่ีไดคืนมา
จาก	label	ในสถาณการณท้ังหมด	คะแนนของคุณจะถูกคํานวณตามตารางตอไปน้ี

Maximum	label Score

Stations (4 of 5)   



เกรดเดอรตัวอยาง

เกรดเดอรตัวอยางอานขอมูลนําเขาในรูปแบบตอไปน้ี

บรรทัด	 :	

ตามดวยขอมูล	 	ชุด	แตละชุดอธิบายถึงสถานการณหน่ึงสถานการณในรูปแบบตอไปน้ี

บรรทัด	 :	
บรรทัด	 	( ):	
บรรทัด	 :	 :	จํานวนครั้งในการเรียก	find_next_station
บ ร ร ทั ด	 	 ( ):	 :	 ดัชนี	 ของสถานีสําหรับการเรียก
find_next_station	 	 	 	 สถานี	 	 ถือแพ็คเกตอยู	 สถานี	 	 คือสถานีเปาหมาย	และสถานี	

	คือสถานีท่ีแพ็คเกตน้ันควรจะถูกสงไป

เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพผลลัพธในรูปแบบตอไปน้ี

บรรทัด	 :	

ตามดวยขอมูล	 	ชุด	ตามลําดับของสถานการณตามขอมูลนําเขา	โดยแตละชุดจะมีรูปแบบดังตอไปน้ี

บรรทัด	 	 ( ):	 ดัชนี	 ของสถานีท่ีปายช่ือของสถานีดังกลาวไดรับคืนมาจากการ
เรียก	find_next_station	ครั้งท่ี	 	ในสถานการณน้ัน

ใหสังเกตวาในการรันเกรดเดอรตัวอยางแตละครั้งน้ันเรียกท้ัง	label	และ	find_next_station
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