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รถไฟของเลน
อารีซูและบอซูนองชายของเธอเปนฝาแฝดกัน ฝาแฝดทั้งสองไดรับชุดรถไฟแสนมหัศจรรยเปนของขวัญวัน
เกิด เธอและเขาไดใชเลนเพื่อสรางระบบรถไฟที่ประกอบไปดวยสถานีจํานวน
สถานี และรางรถไฟแบบ
วิ่งทางเดียว จํานวน

ราง สถานีจะมีหมายเลขจาก

ถึง

รางรถไฟแตละรางจะเริ่มตนที่สถานีหนึ่ง

และสิ้นสุดที่สถานีเดิมหรือที่สถานีอื่น สําหรับสถานีใด ๆ จะมีรางรถไฟอยางนอยหนึ่งรางที่เริ่มตนที่สถานี
นั้น
บางสถานีเ ปน สถานีชารจไฟ เมื่อใดก็ตามที่รถไฟเดินทางไปถึงสถานีชารจไฟ รถไฟจะไดรับการชารจไฟ
จนเต็ม รถไฟที่มีไฟเต็มจะมีพลังงานมากพอที่ทําใหเดินทางไปตามรางได รางที่ตอเนื่องกัน นั่นคือ รถไฟ
จะหมดพลังงานทันทีเมื่อเขาสูรางรถไฟรางที่

หลังจากการชารจครั้งลาสุด

แตละสถานีจะมีตัวสลับราง (switch) ที่สามารถชี้ไปยังรางรถไฟใด ๆ ก็ไดที่เริ่มตนที่สถานีนั้น เมื่อรถไฟมา
ถึงที่สถานีดังกลาว รถไฟจะออกจากสถานีไปยังรางรถไฟตามที่ตัวสลับรางไดชี้ไว
ฝาแฝดทั้งสองคนจะเลนเกมกันบนระบบรถไฟนี้ พวกเธอและเขาไดแบงกันเปนเจาของสถานีตาง ๆ กัน
เรียบรอยแลว: แตละสถานีจะถูกครอบครองโดยอารีซูหรือไมก็โดยบอรซู ในเกมนี้จะมีรถไฟแคหนึ่งขบวน
เมื่อเริ่มตนรถไฟจะอยูที่สถานีที่ และถูกชารจไฟไวเต็มแลว เกมจะเริ่มตนโดยเจาของสถานี จะปรับให
ตัวสลับรางที่สถานี

ใหชี้ไปยังรางรถไฟหนึ่งรางที่เริ่มตนที่สถานีนั้น จากนั้นฝาแฝดจะเปดเครื่องรถไฟและ

รถไฟจะเริ่มออกเดินทางไปตามรางรถไฟ
เมื่อใดก็ตามที่รถไฟวิ่งเขาไปยังสถานีใด ๆ ครั้งแรก เจาของสถานีจะกําหนดตัวสลับรางใหชี้ไปยังรางรถไฟ
ที่วิ่งออกจากสถานีนั้น เมื่อใดที่ตัวสลับรางถูกชี้ไปยังรางรถไฟแลว มันจะชี้ไปที่รางเดิมตลอดจนจบเกม ดัง
นั้น ถารถไฟวิ่งไปยังสถานีที่เคยไปมาแลว รถไฟจะออกจากสถานีไปตามรางรถไฟเดิมที่ไดเลือกไว
เนื่องจากมีจํานวนสถานีจํากัด รถไฟก็จะตองวิ่งวนตาม วงรอบ (cycle) ในที่สุด วงรอบคือลําดับของสถานีที่
แตกตางกัน
ที่รถไฟจะออกจากสถานี
(สําหรับ
) ดวยราง
รถไฟที่สิ้นสุดที่สถานี

และรถไฟจะออกจากสถานี

โดยใชรางที่วิ่งไปที่สถานี

วา วงรอบอาจจะประกอบไปดวยสถานีเพียงสถานีเดียวก็ได (นั่นคือ มีคา
ดวยรางรถไฟที่พากลับไปยังสถานี

สังเกต

) ถามีรถไฟออกจากสถานี

เชนเดิม

อารีซูจะชนะถารถไฟวิ่งไปเรื่อย ๆ ไมมีวันจบและบอรซูจะชนะถารถไฟวิ่งจนหมดพลังงาน กลาวคือ ถามี
สถานีชารจไฟอยูในกลุมสถานี
รถไฟจะสามารถชารจใหมไดเรื่อย ๆ และจะเดิน
ทางเปนวงรอบไปอยางไมมีวันสิ้นสุด และอารีซูจะชนะ ในทางกลับกัน รถไฟจะวิ่งจนพลังงานหมด (โดย
อาจจะวิ่งในวงรอบดังกลาวหลาย ๆ รอบก็ได) และบอรซูจะชนะ
คุณจะไดรับรายละเอียดของระบบรถไฟ
รถไฟจะเริ่มตนที่สถานี

อารีซูและบอรซูจะเลนเกมทั้งหมด

เกม ในเกมที่

สําหรับ

งานของคุณคือหาคําตอบสําหรับแตละเกมวามีกลยุทธที่อารีซู

สามารถชนะเสมอไมวาบอรซูจะเลนอยางไรก็ตามหรือไม
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รายละเอียดการเขียนโปรแกรม
คุณตองเขียนโปรแกรมยอยตอไปนี้
int[] who_wins(int[] a, int[] r, int[] u, int[] v)
: เปนอารเรยความยาว
สถานี

ถาอารีซูเปนเจาของสถานี ,

และ

: เปนอารเรยความยาว

ถาสถานี

และ : เปนอารเรยความยาว
สถานี

เปนสถานีชารจไฟ
สําหรับ

ไมเชนนั้น
จะมีรางแบบวิ่งทางเดียวที่เริ่มตนที่

และสิ้นสุดที่สถานี

โปรแกรมยอยจะคืนอารเรย
ตองเปน

ไมเชนนั้น บอรซูจะเปนเจาของ

ที่มีความยาว

โดยที่ สําหรับทุก ๆ

ถาอารีซูสามารถชนะเกมที่รถไฟเริ่มตนที่สถานี

เชนนั้น คาของ

คาของ

จะ

ได ไมวาบอรซูจะเลนอยางไรก็ตาม ไม

จะตองเปน

ตัวอยาง
who_wins([0, 1], [1, 0], [0, 0, 1, 1], [0, 1, 0, 1])

มีสถานีจํานวน สถานี บอรซูเปนเจาของสถานี
ไมใชสถานีชารจไฟ
มีรางรถไฟจํานวน ราง คือ
แบบทางเดียวจากสถานี

ที่เปนสถานีชารจไฟ อารีซูเปนเจาของสถานี
และ

, โดยที่

ที่

เขียนแทนรางรถไฟ

ไปยังสถานี

พิจารณาเกมที่รถไฟเริ่มนที่สถานี ถาบอรซูเลือกใหสลับรางที่สถานี ชี้ไปยังราง
รถไฟจะวิ่ง
อยางไมรูจบในรางรถไฟนี้ (สังเกตวา เปนสถานีชารจไฟ) ซึ่งในกรณีนี้ อารีซูจะชนะ ในทางกลับ
กัน ถาบอรซูตั้งใหเครื่องสลับรางที่สถานี ชี้ไปยังราง
อารีซูสามารถกําหนดใหเครื่องสลับราง
ที่ ส ถานี
ใหชี้ไปยังราง
ได ถาเปนเชนนี้ รถไฟจะวิ่งไปอยางไมรูจบผานสองสถานีดังกลาว
และอารีซูก็ชนะอีกครั้ง เนื่องจากสถานี เปนสถานีชารจไฟและรถไฟจะไมมีวันหยุด ดังนั้น อารีซู
สามารถเลนเกมใหชนะได ไมวาบอรซูจะเลนอยางไรก็ตาม
ดวยการใหเหตุผลแบบเดียวกัน ในเกมที่เริ่มตนที่สถานี
อารีซูก็สามารถชนะไดไมวาบอรซูจะเลน
อยางไรก็ตาม ดังนั้นโปรแกรมยอยนี้ควรคืนคา

ขอจํากัด
.
.
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จะมีอยางนอยหนึ่งสถานีที่เปนสถานีชารจไฟ
สําหรับสถานีใด ๆ จะมีอยางนอยหนึ่งรางที่เริ่มตนที่สถานีนั้น
อาจจะมีรางรถไฟที่เริ่มตนที่สถานีหนึ่ง ๆ แลวสิ้นสุดที่สถานีเดิม (นั่นคือ
จะไมมีรางรถไฟซํ้ากัน นั่นคือ จะไมมีดัชนี

และ

(

)
) ที่

และ

.
(สําหรับทุก ๆ

).

ปญหายอย
1. (5 คะแนน) สําหรับทุก ๆ
2. (10 คะแนน)
3.
4.
5.
6.

เราจะทราบวา

หรือ

.

.

(11 คะแนน) อารีซูเปนเจาของทุก ๆ สถานี
(11 คะแนน) บอรซูเปนเจาของทุก ๆ สถานี
(12 คะแนน) มีสถานีชารจไฟเพียงสถานีเดียว
(51 คะแนน) ไมมีเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมจากโจทย

เกรดเดอรตัวอยาง
เกรดเดอรตัวอยางจะอานขอมูลนําเขาในรูปแบบดังนี้:
บรรทัดที่ :
บรรทัดที่ :
บรรทัดที่ :
บรรทัดที่

(สําหรับ

):

เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพคาที่คืนกลับมาของโปรแกรมยอย who_wins ในรูปแบบตอไปนี้:
บรรทัดที่ :
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