
 

Balsa For The Th  

Power Tree 
 

Ada là một trong những nhà tạo mẫu tóc giỏi nhất ở ChefLand. Cô đã phát minh ra một kiểu tóc 
rất ngầu và đặt tên kiểu tóc đó là "power tree" (cây quyền lực). 

Một cây quyền lực cấp bậc l được định nghĩa bằng PT(l) – một đồ thị có hướng được xây dựng 
theo đệ quy sau: 

 PT(0) chứa một đỉnh duy nhất. 
 Với l > 0 

o Tạo ra một đỉnh u — là gốc của cây quyền lực PT(l). 
o Xây dựng tất cả các cây quyền lực có cấp bậc nhỏ hơn, tức là PT(0), PT(l) ,…,  

PT(l − 1). 
o Đối với mỗi cây được tạo ở bước trước, thêm một cạnh có hướng từ u vào gốc 

của cây. 
Hôm nay, Ada sẽ cắt tóc cho  một số khách hàng. Tất nhiên, tất cả họ đều muốn có một kiểu tóc 
quyền lực! 

Mái tóc chưa cắt của khách hàng được biểu thị bằng một đồ thị có hướng với N đỉnh (được đánh 
số từ 1 đến N) và một cạnh giữa mỗi cặp đỉnh. Ada cần bỏ một số cạnh (có thể không bỏ cạnh 
nào) từ đồ thị này sao cho kết quả tạo thành một đồ thị có dạng cây quyền lực như trên.  Lưu ý 
rằng cô ấy không được phép xóa các đỉnh! 

Bạn có thể giúp Ada tìm được các cạnh mà cô ấy nên bỏ không? 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào 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 

 Trong ��
�

� dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện một cạnh có 

hướng từ đỉnh u đến đỉnh v. Các cạnh được đánh số từ 1 đến ��
�

� theo thứ tự.  

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

 Nếu không thể tạo một cây quyền lực, hãy in một dòng chứa số −1. 
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 Ngược lại, hãy in hai dòng. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên e biểu thị số cạnh cần bỏ. 
Dòng thứ hai chứa e số nguyên biểu thị chỉ số của các cạnh cần xóa. 

 Nếu có nhiều đáp án, bạn có thể in bất kỳ đáp án nào. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 128 
 2 ≤ N ≤ 256 
 1 ≤ u, v ≤ N 
 Chỉ có duy nhất một cạnh giữa hai đỉnh. 

 

Ví dụ 

Input 

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

Output 

3 
1 3 4 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Ada cần bỏ đi cạnh (1, 4), (2, 4) và (3, 1). Ta thu được đồ thị là một cây quyền lực với 
cấp bậc l = 2.  


