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สิเมิรช (Simurgh)
ตามตํานานของชาวเปอรเซียโบราณในซารฮาเม ซาลวีรบุรุษในตํานานแหงเปอรเซียไดตกหลุมรักกับยูดา
บาซึ่งเปนเจาหญิงแหงคาบูล ซาลไดขอเจาหญิงแตงงาน แตพระบิดาของเจาหญิงไดใหปริศนาเพื่อทดสอบ
ปญญาของซาลดังนี้
ในเปอรเซียมีเมืองอยูจํานวน

เมืองกํากับดวยหมายเลข

จํานวน

ถึง

เสนกํากับดวยเลข

ถึง

และมีถนนไปกลับ (two-way roads)

ถนนแตละเสนเชื่อมระหวางสองเมืองที่แตกตางกัน และแตละคู

ของเมืองจะมีถนนอยางมากไมเกินหนึ่งเสน มีถนนบางเสนถูกกําหนดใหเปน ถนนหลวง สําหรับการเดินทาง
ของราชวงศเทานั้น ปญหาของซาลคือตองระบุใหไดวาถนนเสนใดบางที่เปนถนนหลวง
ซาลมีแผนที่ระบุเมืองและถนนทั้งหมดในเปอรเซีย แตเขาไมรูวาถนนเสนใดบางที่เปนถนนหลวง ทั้งนี้เขา
สามารถที่จะขอความชวยเหลือจากสิเมิรชซึ่งเปนนกแหงความเมตตาในตํานานและเปนผูปกปองของซาล
อยางไรก็ตามสิเมิรชไมตองการที่จะบอกซาลตรง ๆ วาถนนเสนใดเปนถนนหลวง สิเมิรชจึงบอกซาลเพียงวา
เซตของถนนหลวงทั้งหมดก็คือโกลเดนเซต (golden set) โดยเซตของถนนใด ๆ จะเปนโกลเดนเซตก็ตอ
เมื่อ
มีถนนจํานวน เทากับ

เสนและ

ในแตละคูของเมือง การจะไปถึงเมืองหนึ่งจากอีกเมืองหนึ่งสามารถใชเพียงแคถนนในเซตนี้ได
มากกวานั้น ซาลสามารถถามสิเมิรชไดบางคําถาม การถามแตละครั้งจะมีขั้นตอนดังนี้
1. ซาลเลือก โกลเดน เซตของถนนขึ้นมา และจากนั้น
2. สิเมิรชจะบอกซาลวา มีถนนหลวงจํานวนเทาใดในโกลเดนเซตนั้น
โปรแกรมของคุณตองชวยซาลหาเซตของถนนหลวง ดวยการถามสิเมิรชไดมากที่สุด

คําถาม โดยเกรด

เดอรจะทําตัวเปนสิเมิรชให

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม
คุณตองพัฒนาโปรแกรมตอไปนี้
int[] find_roads(int n, int[] u, int[] v)
คือ จํานวนเมือง
และ

เปนอารเรยความยาว

สําหรับทุก

โดย

และ

เปนเมืองที่ถูก

เชื่อมดวยถนนหมายเลข
โปรแกรมจะตองคืนคาอารเรยความยาว

ที่ระบุหมายเลขของถนนหลวง (เรียงลําดับอยางไร

ก็ได)
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คําตอบของคุณสามารถเรียกใชโปรแกรมยอยในเกรดเดอรตอไปนี้ ไดมากที่สุด

ครั้ง

int count_common_roads(int[] r)
อารเรยความยาว

ระบุหมายเลขของถนนในโกลเดนเซต (เรียงลําดับอยางไรก็ได)

โปรแกรมจะคืนคําตอบเปนจํานวนของถนนหลวงใน

ตัวอยาง
find_roads(4, [0, 0, 0, 1, 1, 2], [1, 2, 3, 2, 3, 3])

ในตัวอยางนี้มีเมืองจํานวน
และเมือง

เมืองและถนนจํานวน

โดยถนนถูกกํากับดวยหมายเลข

, and

ถึง

เสน กําหนดให
โดยมีลําดับดังตอไปนี้

ทุกๆโกลเดนเซตมีจํานวนถนน

กําหนดใหถนนหลวงถูกกํากับดวยเลข

และ

คือถนนที่เชื่อมระหวางเมือง
,

,

,

,

เสน
นั่นคือถนน

count_common_roads([0, 1, 2]) จะคืนคา

,

, และ

ดังนั้น

เพราะการถามครั้งนี้เกี่ยวกับถนนหมายเลข

, และ นั่นก็คือ ถนน
และ
ซึ่งมีถนนสองเสนที่เปนถนนหลวง
count_common_roads([5, 1, 0]) จะคืนคา คําตอบนี้หมายถึงเซตของถนนหลวงทั้งหมด
โปรแกรม find_roads จะคืนคําตอบ [5, 1, 0] หรืออารเรยอื่นใดที่มีความยาว

ที่บรรจุถนนทั้งสาม

เสนนี้
สังเกตวา การเรียกใชตอไปนี้ไมไดรับอนุญาตใหใช
count_common_roads([0, 1]): ความยาวของ
count_common_roads([0,

1,

สามารถเดินทางจากเมือง

ไดดวยถนน

ถึง

3])

ในที่นี้

ไมเทากับ
ไมสามารถเปนโกลเดนเซตได เนื่องจากไม

,

,

เพียงเทานี้

ขอจํากัด
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(สําหรับทุก
สําหรับทุก

, ถนน

)
เชื่อมสองเมืองที่ตางกัน (นั่นคือ

ระหวางสองเมืองใด ๆ มีถนนไดอยางมากหนึ่งเสน
สองเมืองใด ๆ จะสามารถเดินทางถึงกันไดจากถนนเหลานี้
เซตของถนนหลวงเปนโกลเดนเซต
find_roads สามารถเรียก count_common_roads ไดอยางมาก
เซตของถนนที่ระบุดวย

).

ครั้ง ในการเรียกแตละครั้ง

ตองเปนโกลเดนเซต

ปญหายอย
1. (13 คะแนน)

,

2. (17 คะแนน)

,

3. (21 คะแนน)

,

4. (19 คะแนน)

และมีถนนเชื่อมทุกคูของเมือง

5. (30 คะแนน)

เกรดเดอรตัวอยาง
เกรดเดอรตัวอยางอานขอมูลนําเขาดวยรูปแบบตอไปนี้
บรรทัดที่ :
บรรทัดที่
บรรทัดที่

(สําหรับทุก

):

:

ในที่นี้

เปนหมายเลขกํากับถนนหลวง

เกรดเดอรตัวอยางใหผลลัพธ YES ถา find_roads เรียก count_common_roads อยางมาก
ครั้ง และคืนคาคําตอบเซตของถนนหลวงที่ถูกตอง ไมเชนนั้นผลลัพธคือ NO
พึง ตระหนัก วา count_common_roads ในเกรดเดอรตัวอยางไมไดตรวจสอบวา

มีสมบัติเปนโกลเดน

เซตหรือไม แตกระนั้นเกรดเดอรตัวอยางจะนับจํานวนและคืนคาจํานวนถนนหลวงในอารเรย

อยางไรก็ดี

ในระบบตรวจจริง ถาโปรแกรมของคุณเรียกใช count_common_roads โดยที่ไมใชโกลเดนเซต เกรดเด
อรจริงจะใหคําตอบเปน 'Wrong Answer'.

ขอสังเกตทางเทคนิค
โปรแกรม count_common_roads ในภาษา C++ และภาษา Pascal ใชวิธีการ pass by reference ดวย
เหตุผลเชิงประสิทธิภาพ
คุณสามารถเรียกใชโปรแกรมไดเปนปกติ
ประกันวา คาของ จะไมมีการเปลี่ยนแปลง

เกรดเดอรจริงในระบบตรวจจะรับ
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