
 

 

Bear and Shop Trip 
  

Gấu Limak là người trơ ̣giúp trong bếp. Tuy khi anh ta không thưc̣ sư ̣biết nấu ăn, anh ta có thể 
chaỵ rất nhanh và do đó Chef thường để anh ta mua các nguyên liêụ cho cửa hàng. 

Chef cần K nguyên liêụ khác nhau đươc̣ đánh số từ 1 tới K. 

Bếp ở vi ̣ trı́ (0, 0). Có N cửa hàng. Cửa hàng thứ i ở vi ̣ trı́ (Xi, Yi) và hàng của nó đươc̣ miêu tả 
bởi môṭ xâu si với đô ̣dài K. Ký tư ̣thứ i của si là ‘1’ nếu nguyên liêụ thứ i có sẵn ở cửa hàng, 
ngươc̣ laị là ‘0’. 

Tất cả N + 1 điểm đều khác nhau (bếp và N cửa hàng). 

Limak phải bắt đầu ở bếp, tới môṭ số cửa hàng và mua các nguyên liêụ cần thiết (mỗi nguyên 
liêụ đều phải có ı́t nhất ở 1 cửa hàng), sau đó quay laị nhà bếp. Tổng đường đi nhỏ nhất là bao 
nhiêu? In ra -1 nếu không thể lấy đươc̣ tất cả các nguyên liêụ. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa môṭ số nguyên T – số lươṇg test. T test đươc̣ miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test gồm hai số nguyên N và K thể hiêṇ số cửa hàng và số nguyên 
liêụ. 

 Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên xi và yi thể hiêṇ toạ đô ̣của cửa 
hàng thứ i. Không có hai cửa hàng nào có cùng vi ̣ trı́ và không có cửa hàng nào ở vi ̣ trı́ 
(0, 0). 

 Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa môṭ xâu si có đô ̣dài K, chứa ký tư ̣‘1’ hoăc̣ ‘0’. 
Ký tư ̣thứ j là ‘1’ nếu và chı̉ nếu nguyên liêụ thứ j có sẵn ở cửa hàng.  

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra môṭ dòng duy nhất chứa câu trả lời, -1 nếu Limak không thể lấy đủ K 
thành phần, hoăc̣ môṭ số thưc̣ trong trường hơp̣ ngươc̣ laị – tổng quañg đường nhỏ nhất. 
Sai số không vươṭ quá 10-6. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ N ≤ 36 
 1 ≤ K ≤ 12 
 -1000 ≤ xi, yi ≤ 1000 
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Vı́ du ̣

Input: 
5 
3 6 
100 100 
-50 100 
0 -100 
111110 
110011 
001111 
3 6 
100 100 
-50 100 
0 -100 
111110 
110011 
111111 
3 6 
100 100 
-50 100 
0 -210 
111110 
110011 
111111 
3 6 
100 100 
-50 100 
0 -210 
111010 
110011 
111011 
10 10 
763 77 
512 859 
494 362 
-986 -885 
-866 890 
128 553 
-879 981 
449 310 
-406 10 
-955 -475 
0000001000 
1000000000 
0000000100 
0001000000 



0000100000 
0010000000 
0000010000 
0000000001 
0100000000 
0000000010 
 
Output: 
403.2247551123 
200.0000000000 
403.2247551123 
-1 
6652.7837723893 
 

Giải thích 

Vı́ du ̣1. Có 3 cửa hàng ở các vi ̣trı ́(100, 100), (-50, 100) và (0, -100). Cửa hàng đầu tiên đươc̣ 
miêu tả bởi xâu “111110’, có nghıã là thành phần tử 1 tới 5 hiêṇ đang có ở cửa hàng, nhưng 
thành phần 6 thı̀ không.  Hai cửa hàng còn laị đươc̣ miêu tả bằng xâu “110011” và “001111”. Bất 
kỳ hai cửa hàng nào đều có đủ 6 nguyên liêụ (bởi với moị căp̣ hai cửa hàng, mỗi thành phần xuất 
hiêṇ trong ı́t nhất môṭ cửa hàng). 

Để tối thiểu khoảng cách, Limak se ̃thăm cửa hàng đầu tiên và cửa hàng thứ hai (theo thứ tư ̣bất 
kỳ). Vı ́du:̣ 

 Đi từ điểm bắt đầu (0, 0) tới cửa hàng đầu tiên (100, 100). Khoảng cách là sqrt(1002 + 
1002) = 141.4213562373095. 

 Đi từ (100, 100) tới (-50, 100). Khoảng cách là 150. 
 Đi từ (-50, 100) quay laị nhà bếp (0, 0). Khoảng cách là sqrt(502 + 1002) = 

111.80339887498948 
Tổng khoảng cách là 141.4213562373095 + 150 + 111.80339887498948 = 403.224755112299. 
  

Vı́ du ̣2. Cửa hàng thứ ba có đầy đủ các nguyên liêụ. Cách tốt nhất là đi tới cửa hàng đó rồi quay 
về bếp. 

Vı́ du ̣4. Limak không thể lấy tất cả các nguyên liêụ kể cả khi anh ta đa ̃tới tất cả các cửa hàng. 
Đáp án là -1. 

 


