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Obwód drukowany

Obwód drukowany to pªytka z materiaªu izolacyjnego, na któr¡ nanosi si¦ poª¡czenia (zwane

±cie»kami) przewodz¡ce pr¡d. Je±li ±cie»ki na tej samej warstwie przecinaj¡ si¦, powstaje zwarcie,

dlatego czasem u»ywa si¦ obwodów wielowarstwowych i izoluje poszczególne warstwy od siebie.

Pªytki wielowarstwowe s¡ jednak dro»sze, dlatego warto szuka¢ takiego podziaªu ±cie»ek pomi¦dzy

warstwy, który wymaga minimalnej liczby warstw.

W tym zadaniu zajmujemy si¦ prostok¡tnymi obwodami, w których ka»da ±cie»ka ª¡czy dwa

porty po przeciwnych bokach. Naszym celem jest zminimalizowanie kosztu obwodu.

Spójrzmy na obwód po lewej na poni»szym rysunku. Poª¡czenia A z B oraz D z C mo»na wykona¢

na jednej warstwie, tak jak pokazano na ±rodkowym rysunku. Jednak»e nie da si¦ poprowadzi¢

±cie»ek z A do C i z D do B w ramach tej samej warstwy, co wida¢ na rysunku po prawej.
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Napisz program, który obliczy minimaln¡ liczb¦ warstw pªytki rozmiaru W × H, które s¡ po-

trzebne do przeprowadzenia N ±cie»ek, maj¡cych poª¡czy¢ wskazane porty, tak, by ±cie»ki te nie

przecinaªy si¦ w ramach jednej warstwy.

Mo»esz zaªo»y¢, »e szeroko±¢ przewodów jest zaniedbywalnie maªa w porównaniu do odlegªo±ci

pomi¦dzy portami. Oznacza to, »e pomi¦dzy dowolnymi dwoma ±cie»kami zawsze mo»na zmie±ci¢

trzeci¡.

Wej±cie. Pierwszy wiersz pliku pcb.in zawiera jedn¡ dodatni¡ liczb¦ caªkowit¡ N (N ≤ 105),

okre±laj¡c¡ liczb¦ ±cie»ek. W ka»dym z kolejnych N wierszy znajduj¡ si¦ dwie liczby caªkowite

Xi1 i Xi2 (0 ≤ Xij ≤ 106) oddzielone odst¦pem. Oznaczaj¡ one, »e i-ta ±cie»ka ª¡czy porty

na wspóªrz¦dnych (Xi1, 0) i (Xi2, H). Mo»esz zaªo»y¢, »e wszystkie 2N porty wymienione na

wej±ciu s¡ parami ró»ne.

Wyj±cie. Pierwszy i jedyny wiersz pliku pcb.out powinien zawiera¢ jedn¡ liczb¦ caªkowit¡,

minimaln¡ liczb¦ warstw potrzebn¡ do wykonania podanych poª¡cze«.
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