
 

 

Chef in a Mysterious Land (Challenge) 
 
Chef đến một vùng đất bí ẩn. Vùng đất này bao gồm N thế giới (được đánh số từ 1 đến N), gọi là 
các thời đại. Chef có thể đi từ thời đại này sang thời đại khác bằng liên kết. Các liên kết có trong 
các cuốn sách. Mỗi cuốn sách cho phép Chef đi tới một thời đại cụ thể từ bất cứ thời đại nào. Cũng 
có thể có nhiều cuốn sách chỉ dẫn đến cùng một thời đại, tất cả những cuốn sách như vậy không 
thể phân biệt được. Mỗi quyển sách chỉ dẫn đều có chứa một bảng liên kết. Bất cứ khi nào Chef 
chạm vào bảng liên kết, anh ấy sẽ lập tức dịch chuyển đến thời đại mà cuốn sách này chỉ dẫn đến. 
Lưu ý là các cuốn sách sử dụng để dịch chuyển không được cầm đi cùng Chef trong quá trình dịch 
chuyển – nó phải ở lại với thời đại của nó. 
 
Trong suốt cuộc hành trình của mình qua nhiều thời đại, Chef gặp một người đàn ông giúp đỡ 
mình tên là Atrus. Người đàn ông này đã cho Chef một bản đồ của các vị trí hiện tại của tất cả các 
cuốn sách chỉ dẫn. Để đổi lấy thông tin này, Atrus muốn Chef hoàn thành một nhiệm vụ: đối với 
mỗi thời đại, những cuốn sách trên bản đồ liên kết với thời đại này có một danh sách các thời đại 
lý tưởng mà chúng cần được mang tới đây; Chef cần di chuyển một vài cuốn sách đến thời đại 
khác sao cho tất cả chúng đều nằm ở các thời đại lý tưởng. Chef bắt đầu ở thời đại 1. Hãy giúp anh 
ấy hoàn thành nhiệm vụ của Atrus bằng cách dịch chuyển càng ít lần càng tốt. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. 

• N dòng tiếp theo mỗi dòng như sau: với mọi giá trị i thỏa mãn, dòng thứ i chứa một số 
nguyên B thể hiện số các cuốn sách chỉ dẫn liên kết đến thời đai i sau đó là một dấu cách 
và cuối cùng là 2B số nguyên. 

o B số nguyên đầu tiên trong số các số nguyên trên thể hiện các thời đại mà các cuốn 
sách chỉ dẫn đến thời đại i đang nằm ở đó. Các số nguyên này không nhất thiết phải 
khác nhau. Nếu một số xuất hiện x lần thì có x cuốn sách trong thời đại đó liên kết với 
thời đại i.  

 
o B số nguyên tiếp theo thể hiện các thời đại mà Atrus cho là thời đại lý tưởng cho các 

cuốn sách chỉ dẫn. Các số nguyên này cũng không cần thiết phải khác nhau, nếu một 
số xuất hiện giữa chúng x lần thì có x cuốn sách ở thời đại này liên kết tới thời đại i khi 
kết thúc.  
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Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên L thể hiện số lần liên kết các thời đại khác 
của Chef. Sau đó in ra L dòng miêu tả cách mà Chef liên kết. Mỗi dòng chứa hai số nguyên 
lần lượt là thời đại mà Chef cần liên kết từ thời đại hiện tại và thời đại được liên kết bởi 
cuốn sách mà Chef có thể cầm đi (hoặc 0 nếu Chef không thể cầm bất cứ cuốn sách nào 
trong quá trính dịch chuyển).  

 

Ràng buộc 

• T = 5 
• 30 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ B ≤ 30 
• Trong cấu hình ban đầu, có thể đến mọi thời đại từ mọi thời đại khác. 
• Trong cấu hình lý tưởng, mỗi thời đại chứa ít nhất hai cuốn sách không liên kết với thời 
đại ấy. 

• luôn có thể đạt được cấu hình lý tưởng từ cấu hình ban đầu 

 

Ví dụ  

Input 

1 
4 
1 4 4 
2 1 3 3 1 
3 1 2 1 4 1 2 
3 4 4 3 1 2 3 

Output 

6 
3 3 
4 3 
1 4 
4 0 
3 4 
2 4 

 

Giải thích 

Lưu ý: Mặc dù Input ví dụ không thỏa mãn ràng buộc của T và N, input này không xuất hiện trong 
dữ liệu test thực tế.  



Ví dụ 1: 
• Ban đầu, có hai cuốn sách liên kết nằm ở thời đại 1 liên kết với thời đại 3. Chef sử dụng 

một trong những cuốn sách này trong khi mang theo một cuốn sách khác. 
• Sau đó, Chef liên kết đến thời đại 4 từ thời đại 3, vẫn mang cùng một cuốn sách như trong 

bước trước. 
• Ở thời đại 4, có hai cuốn sách liên kết đến thời đại 4. Chef liên kết đến thời đại 1, mang 

theo một trong số chúng.  
• Sau đó, Chef trở về thời đại 4 bằng cuốn sách mà anh ta vừa mang, mà không mang theo 

một quyển sách khác. 
• Cuối cùng, Chef lấy cuốn sách khác ở thời đại 4 liên kết đến thời đại 4, mang nó đến thời 
đại 3 và sau đó đến thời đại 2. 

 

Tính điểm 

Điểm số cho mỗi test là L/N với L là số lượng các lần liên kết trong giải pháp của bạn. Điểm số 
cho mỗi test là điểm trung bình của từng test case. Điểm của bài nộp là tổng điểm cho tất cả các 
test. 
 
Đối với test case duy nhất trong ví dụ output, điểm số sẽ là 6/4 = 1,5 

 

Quá trình sinh test  

Có 20 file test. Trong suốt cuộc thi, điểm số được hiển thị sẽ tính toán chính xác bốn file test, tức 
là điểm của bạn phản ánh hiệu suất của bài nộp của bạn trên 20% (4/20) của các test. Tuy nhiên, 
nếu chương trình của bạn nhận được phán quyết không phải AC trên một file test nào đó, kết quả 
của bạn sẽ không phải là AC. Nói cách khác, một kết quả AC biểu thị rằng chương trình của bạn 
chạy thành công trên tất cả các file test. Sau khi kết thúc cuộc thi, điểm số của bạn sẽ được thay 
đổi thành tổng số điểm của chương trình của bạn trong số mười sáu file test khác nữa.  

Trong mỗi file test, 5 test case được tạo độc lập. Trong mỗi test độc lập này, N được chọn ngẫu 
nhiên trong đoạn 30 đến 100. Sau đó, một số thực P được chọn ngẫu nhiên ngẫu nhiên giữa 2 và 
5. Sau đó B được tạo ra. Tất cả những số đó được chọn ngẫu nhiên theo phân bố hình học trong 
đoạn [0, 30] có trung bình cộng là P. Miễn sao cho tổng của tất cả các B nhỏ hơn 2N, việc sinh ra 
dữ giá trị cho B được tính lại với cùng giá trị P. Tiếp theo, cấu hình ban đầu được tạo ngẫu nhiên 
một cách đồng đều giữa các cấu hình thỏa mãn các ràng buộc. Cuối cùng, cấu hình lý tưởng được 
tạo ngẫu nhiên một cách đồng đều giữa các cấu hình thỏa mãn các ràng buộc. 

 


