
โปรแกรมเห็นแจง
คุณกําลังทําการสรางโปรแกรมการมองเห็นสําหรับหุนยนต	 ทุกครั้งที่หุนยนตถายภาพ	 ภาพดังกลาวจะถูก
เก็บเปนภาพขาวดําในหนวยความจําของหุนยนต	 รูปภาพแตละรูปจะเก็บเปนตารางกริดของจุด	 (pixel)
ขนาด	 	ที่แถวจะมีหมายเลข	 	 จนถึง	 	 และคอลัมนมีหมายเลข	 	 จนถึง	 	 ในรูปดัง
กลาวจะมีจุดสีดํา	สองจุดพอดี	เสมอ	จุดที่เหลือทั้งหมดจะเปนสีขาว

หุนยนตสามารถประมวลผลรูปแตละรูปดวยโปรแกรมที่ประกอบดวยคําสั่งแบบงาย	 ๆ	 คุณจะไดรับคา	 ,	
,	 และจํานวนเต็มบวก	 	 เปาหมายของคุณคือเขียนฟงกชันที่สรางโปรแกรมสําหรับหุนยนตที่	 เมื่อรับ

รูปภาพใด	ๆ	จะตรวจสอบวา	ระยะทาง	ระหวางจุดสีดําสองจุดนั้นเทากับ	 	พอดีหรือไม				ในที่นี้	ระยะทาง
ระหวางจุดที่แถว	 	 และคอลัมน	 	กับจุดที่แถว	 	 และคอลัมน	 	 จะเทากับ	 	 	 	 	
ในสูตรนี้	 	จะแทนคาสัมบูรณของ	 	ที่มีคาเทากับ	 	ถา	 	และเทากับ	 	ถา	

เราจะอธิบายการทํางานของหุนยนตดังนี้

หนวยความจําของหุนยนตคืออารเรยที่มีขนาดใหญมากพอของชอง	 ที่มีดัชนีเริ่มตนที่	 	 	 	 แตละชองจะ
สามารถเก็บคา	 	 หรือ	 	และคาที่เก็บนี้เมื่อมีการกําหนดไปแลว	จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงได				รูปจะถูก
เก็บไลไปทีละแถวในชองที่มีดัชนี	 	 ไปจนถึงชองที่มีดัชนี	 	 	 	 แถวแรกของรูปจะถูกเก็บในชอง
ดัชนี	 	 ไปจนถึง	 	 และแถวสุดทายจะถูกเก็บในชอง	 	 ไปจนถึง	 		 	 	นั่นคือ
ถาจุดที่แถว	 	และคอลัมน	 	เปนสีดํา	คาของชอง	 	จะเปน	 	ไมเชนนั้นจะเปน	

โปรแกรมของหุนยนตจะเปนลําดับของ	คําสั่ง	 ที่มีการระบุหมายเลขตอเนื่องกันไปโดยเริ่มจาก	 	 	 	 เมื่อ
โปรแกรมเริ่มทํางาน,	 คําสั่งเหลานี้จะถูกนําไปประมวลไลไปทีละคําสั่ง	 	 	 แตละคําสั่งจะอานคาจากชอง
หนวยความจําหนึ่งชองหรือมากกวานั้น	 (เราเรียกคาเหลานี้วาเปน	ขอมูลนําเขา	 ของคําสั่ง)	 และสรางคา
ผลลัพธหนึ่งคาที่มีคาเปน	 	หรือ	 	(เราเรียกคานี้วาเปน	ขอมูลสงออก	ของคําสั่ง)			ผลลัพธของคําสั่งที่	 	จะ
ถูกเก็บที่ชอง	 	 	 	 ขอมูลนําเขาของคําสั่งที่	 	 จะเปนไดแคคาที่มาจากชองที่เก็บขอมูลจุดของ
รูปภาพ	หรือขอมูลสงออกของคําสั่งกอนหนา	นั่นคือ	เปนชอง	 	ถึง	

มีคําสั่งทั้งหมดสี่รูปแบบ

NOT:	 มีขอมูลนําเขาแคหนึ่งตัว	ขอมูลสงออกจะเทากับ	 	 ถาขอมูลนําเขาเทากับ	 	 ไมเชนนั้นขอมูล
สงออกจะมีคาเปน	
AND:	 มีขอมูลนําเขาหนึ่งตัวหรือมากกวานั้น	ขอมูลสงออกจะเปน	 	 ก็ตอเมื่อขอมูลนําเขา	ทั้งหมด	 มี
คาเปน	
OR:	มีขอมูลนําเขาหนึ่งตัวหรือมากกวานั้น	ขอมูลสงออกจะเปน	 	ก็ตอเมื่อมีขอมูลนําเขา	อยางนอยห
นึ่งตัว	ที่มีคา	
XOR:	มีขอมูลนําเขาหนึ่งตัวหรือมากกวานั้น	ขอมูลสงออกจะเปน	 	ก็ตอเมื่อจํานวนของขอมูลนําเขา
ที่มีคาเปน	 	เปนเลขคี่

ขอมูลสงออกของคําสั่งสุดทายจะตองเปน	 	ถาระยะทางระหวางจุดดําสองจุดมีคาเทากับ	 	และเปน	 	ใน
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กรณีอื่น	ๆ

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะตองเขียนฟงกชันตอไปนี้:

void	construct_network(int	H,	int	W,	int	K) 

:	ขนาดของรูปที่หุนยนตถาย
:	จํานวนเต็มบวก

ฟงกชันนี้จะตองสรางโปรแกรมสําหรับหุนยนต	สําหรับรูปภาพใด	 ๆ	 ที่หุนยนตไดถาย	 โปรแกรมจะ
ตองตรวจสอบวาระยะทางระหวางจุดดําสองจุดเทากับ	 	พอดีหรือไม

ฟงกชันจะตองเรียกฟงกชันดานลางตอไปนี้เพื่อที่จะเพิ่มคําสั่งเขาไปในโปรแกรมของหุนยนต	 (ที่เริ่มตนดวย
โปรแกรมวาง	ๆ)

int	add_not(int	N)
int	add_and(int[]	Ns)
int	add_or(int[]	Ns)
int	add_xor(int[]	Ns) 

เพิ่มคําสั่ง	NOT,	AND,	OR,	หรือ	XOR	ตามลําดับ
	(สําหรับ	add_not):	ดัชนีของชองที่ใชเปนขอมูลนําเขาของคําสั่ง	NOT	ที่เพิ่มเขาไป
	(สําหรับ	add_and,	add_or,	add_xor):	อารเรยที่ระบุรายการของดัชนีของชองที่ใชเปนขอมูล

นําเขาของคําสั่งที่เพิ่มเขาไป
แตละคําสั่งจะคืนคาดัชนีของชองในหนวยความจําที่จะเก็บผลลัพธของคําสั่งดังกลาว	 การเรียก
ฟงกชันเหลานี้ตอเนื่องกันจะคืนคาเปนจํานวนเต็มตอเนื่องกันโดยเริ่มจาก	

โปรแกรมของหุนยนตจะมีคําสั่งไดไมเกิน	 	คําสั่ง	 	 	 	คําสั่งทั้งหมดจะสามารถอานคาจากชองหนวย
ความจําไดไมเกิน	 	 คารวมกัน		 	 	 กลาวคือ	 ความยาวรวมของอารเรย	 	 ในการเรียก
add_and,	add_or	และ	add_xor	เมื่อรวมกับจํานวนครั้งที่เรียก	add_not	จะตองไมเกิน	

หลังจากเพิ่มคําสั่งสุดทายแลว	ฟงกชัน	construct_network	จะตองจบการทํางาน				โปรแกรมหุนยนต
จะถูกตรวจสอบกับรูปจํานวนหนึ่ง	โคดคําตอบของคุณจะผานขอมูลทดสอบถาสําหรับรูปทดสอบเหลานี้
ขอมูลสงออกของคําสั่งสุดทายมีคาเปน	 	ก็ตอเมื่อระยะทางระหวางจุดดําสองจุดในรูปมีคาเทากับ	

การตรวจโคดคําตอบของคุณอาจจะไดผลลัพธเปนขอความแสดงความผิดพลาดอันใดอันหนึ่งดังตอไปนี้

Instruction	with	no	inputs:	 มีการสงอารเรยวางใหกับฟงกชัน	add_and,	add_or,	 หรือ
add_xor
Invalid	 index:	 มีการสงดัชนีของชองผิดพลาด	 (อาจจะเปนลบ)	 ใหกับฟงกชัน	add_and,
add_or,	add_xor,	หรือ	add_not
Too	many	instructions:	ฟงกชันของคุณพยายามที่จะเพิ่มคําสั่งมากกวา	 	คําสั่ง
Too	 many	 inputs:	 คําสั่งของคุณเมื่อรวมทั้งหมดแลวมีการอานคาขอมูลในชองหนวยความจํา
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มากกวา	 	คา

ตัวอยาง

สมมติวา	 ,	 ,	 	มีแคสองกรณีเทานั้นที่มีระยะระหวางจุดดําสองจุดเทากับ	

0 1 2
3 4 5

0 1 2
3 4 5

กรณีที่	1:	จุดดําอยูที่	 	และ	
กรณีที่	2:	จุดดําอยูที่	 	และ	

คําตอบที่เปนไปไดแบบหนึ่งในการสรางโปรแกรมของหุนยนตจะมีการเรียกฟงกชันดังนี้

1.	 add_and([0,	5])	เพิ่มคําสั่งที่มีขอมูลสงออกเปน	 	ก็ตอเมื่อรูปภาพอยูในกรณีที่	1			ขอมูลสงออก
จะเก็บที่ชองที่มีดัชนีเทากับ	

2.	 add_and([2,	3])	เพิ่มคําสั่งที่มีขอมูลสงออกเปน	 	ก็ตอเมื่อรูปภาพอยูในกรณีที่	2			ขอมูลสงออก
จะเก็บที่ชองที่มีดัชนีเทากับ	

3.	 add_or([6,	 7])	 เพิ่มคําสั่งที่มีขอมูลสงออกเปน	 	 ก็ตอเมื่อรูปภาพอยูในกรณีใดกรณีหนึ่งจาก
กรณีดานบน

ขอจํากัด

ปญหายอย

1.	 (10	คะแนน)	
2.	 (11	คะแนน)	
3.	 (11	คะแนน)	
4.	 (15	คะแนน)	
5.	 (12	คะแนน)	
6.	 (8	คะแนน)	จุดที่อยูในแถวที่	 	และคอลัมนที่	 	จะเปนสีดําเสมอ
7.	 (14	คะแนน)	
8.	 (19	คะแนน)	ไมมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น	ๆ

เกรดเดอรตัวอยาง
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เกรดเดอรตัวอยางอานขอมูลนําเขาในรูปแบบตอไปนี้:

บรรทัด	 :	
บรรทัด	 	 :	
บรรทัดสุดทาย:	

แตละบรรทัดยกเวนบรรทัดสุดทายและบรรทัดแรกจะระบุขอมูลของรูป	โดยระบุตําแหนงของจุดดําสองจุด		
เราจะเรียกรูปที่ระบุในบรรทัด	 	วารูปที่	 			จุดดําจุดหนึ่งจะอยูที่แถว	 	และคอลัมน	 	อีกจุดจะ
อยูที่แถว	 	และคอลัมน	

เกรดเดอรตัวอยางจะเริ่มโดยเรียก	construct_network(H,	 W,	 K)	 	 	 ถา	construct_network
ทํางานผิดเงื่อนไขที่ระบุไวในโจทย	เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพขอความแสดงความผิดพลาดดังที่ระบุไวตอน
ทายของสวนรายละเอียดการเขียนโปรแกรมและจบการทํางาน

ไมเชนนั้น	เกรดเดอรตัวอยางจะสรางขอมูลสงออกสองชุด

สําหรับขอมูลสงออกชุดแรก	 เกรดเดอรตัวอยางจะพิมพขอมูลสงออกของโปรแกรมหุนยนตในรูปแบบตอไป
นี้:

บรรทัด	 	 :	 ขอมูลสงออกของคําสั่งสุดทายของโปรแกรมหุนยนตเมื่อทํางานกับรูปที่	 	 (มี
คาเปน	 	หรือ	 )

สําหรับขอมูลสงออกชุดที่สอง	 เกรดเดอรตัวอยางจะเขียนแฟม	log.txt	 ในไดเร็กทอรีปจจุบัน	 ที่มีรูปแบบ
ดังนี้:

บรรทัด	 	 :	

ลําดับในแถว	 	 ระบุคาที่อยูในหนวยความจําของหุนยนตชองตาง	 ๆ	 หลังจากที่โปรแกรมทํางานเสร็จ
เมื่อไดรับรูปภาพที่	 	เปนขอมูลนําเขา				กลาวคือ	 	ระบุคาของชอง	 	สังเกตวาคาของ	 	(ความยาว
ของลําดับ)	จะเทากับ	 	บวกกับจํานวนของคําสั่งของโปรแกรมของหุนยนต

Vision (4 of 4)   


