
 

 

String and Graphs 
 

Có hai dãy số nguyên dương là A = (A1, A2, ... , AN) và dãy B = (B1, B2, ... , BM). Chúng ta nói 
rằng B là dãy con của A nếu B có thể tạo bởi (Ai1, Ai2, ... , AiM), với 1 ≤ i1 < i2 ... < iM ≤ N. Nếu 
B là một dãy con của A, có nhiều cách để tạo ra B, và trong những cách đó, chúng ta chọn ra 
cách mà có iM bé nhất. Gọi giá trị nhỏ nhất của iM là f(B). Chú ý là trong định nghĩa của f(B), 
chúng ta giả sử rằng A không đổi. Và khi B là một dãy rỗng, nó được coi là dãy con của A và 
f(B) là 0. 

Cho A, chúng ta sẽ tạo ra một đồ thị G chứa N + 1 đỉnh và các cạnh có hướng được gán nhãn. 
Các đỉnh là {V0, V1, ..., VN}. Nếu có hai dãy con của A là: C1 và C2, sao cho C2 được tạo ra bằng 
cách thêm một số nguyên b vào cuối của C1, và f(C1) ≠ f(C2), khi đó cạnh ( Vf(C1), b, Vf(C2) ) 
được thêm vào đồ thị G nếu nó chưa có trên đồ thị. Cạnh (Vi, b, Vj) nghĩa là có một cạnh có 
hướng nối trực tiếp từ Vi tới Vj, và nó có nhãn là b. 

Chef đã tạo ra đồ thị đó, nhưng rồi đánh mất dãy A cùng với các nhãn trong đồ thị. Nên những gì 
anh ta còn chỉ là một đồ thị có hướng (có thể có nhiều cạnh từ một đỉnh tới đỉnh khác), và giờ 
anh ta muốn tìm lại dãy A. Bởi có thể có nhiều dãy con thỏa mãn đồ thị, anh ta muốn tìm ra dãy 
có thứ tự từ điển nhỏ nhất. Giúp Chef tìm ra nó nhé. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. Các test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. Có nghĩa là đồ thị có các đỉnh là 
{V0, V1, ..., VN} và M cạnh có hướng 

• Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo chứa hai số nguyên xi và yi thể hiện cạnh có hướng 
nối từ Vxi tới Vyi. 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên thể thể hiện dãy có thứ tự từ điển nhỏ 
nhất và thỏa mãn cấu trúc của đồ thị. Hoặc nếu không tồn tại dãy nào, in ra -1. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N, M ≤ 105 
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• 0 ≤ xi, yi ≤ N 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
5 11 
0 1 
0 2 
0 5 
2 3 
2 5 
1 3 
1 5 
1 2 
3 4 
3 5 
4 5 
3 4 
0 3 
2 3 
1 2 
0 1 
 
Output: 
1 2 1 1 3 
-1 

 

Giải thích 

Test 1: 
Hãy xem dãy A = (1, 2, 1, 1, 3). 
 
f(xâu rỗng) = 0 và f( (1) ) = 1. (1) có thể tạo bởi cách thêm 1 vào xâu rỗng. Do đó có cạnh nối từ 
V0 tới V1 với nhãn là 1. 
 
Tương tự, f( (1, 2, 1) ) = 3 và f( (1, 2, 1, 3) ) = 5. Do đó có một cạnh từ V3 tới V5 với nhãn là 3. 
 
Nhờ việc nhìn vào tất cả những cặp có thể của các dãy thỏa mãn, chúng ta có thể thấy những 
cạnh tạo ra từ A trùng hoàn toàn với các cạnh được cho trong đồ thị. Và nó có thứ tự từ điển nhỏ 
nhất. Do đó đáp án chính là dãy này. 
 
Test 2: 
Không có dãy nào thỏa mãn đồ thị. Do đó đáp án là -1.  
 


