
 

Chef and Girls 

Chef gặp một vấn đề - anh ta thích một cô gái nhưng cô ấy có 32 bí mật và N người bạn (đều là 

nữ). 

Chef đánh số các cô gái đó từ 1 tới N, người Chef mến được đánh số 1. 

Giờ anh ta xem như các cô gái là các đỉnh trên đồ thị. Nếu một cô gái có một “cạnh nối” tới cô 

gái khác, cô ta sẽ nói hết bí mật với cô gái kia. Các cung nối là có hướng, nên nếu một gái chia 

sẻ những bí mật với một cô gái khác không đồng nghĩa với việc cô gái kia sẽ chia sẻ lại cho cô 

ta. Biết rằng đồ thị không có chu trình. 

Mỗi cô gái (trừ người Chef thích) có duy nhất một cạnh đi ra hoặc không có cạnh nào đi ra. Mỗi 

gái sẽ nghe nhiều nhất một cô gái chia sẻ. Nói cách khác, với mỗi cô gái, chỉ có duy nhất một 

người chia sẻ cho cô ta những bí mật hoặc không có cô gái nào. Mỗi cạnh mang theo hai số 

nguyên chỉ “đoạn thích thú”. Nếu cô gái A biết những bí mật trong đoạn [10-20] và có “cạnh 

nối tới cô gái B với “đoạn thích thú ” là [2-15] thì B sẽ biết mọi bí mật trong đoạn [10-15], hay 

nói cách khác nó là đoạn giao giữa đoạn thích thú và đoạn các bí mật. 

Người Chef thích có tất cả [1-32] bí mật, những cô gái khác chỉ nghe cố ấy nói và bàn tán loanh 

quanh (chia sẻ bí mật). Nếu một cô gái không có cạnh nào đi ra thì cô ấy sẽ nói tất cả bí mật cô 

ấy biết cho Chef. 

Chef có thực hiện thao tác là: mở rộng đoạn thích thú của một cạnh ra 1 đơn vị (sang trái hoặc 

sang phải). Anh ta muốn biết số lượng thao tác ít nhất cần thực hiện để biết được hết tất cả các bí 

mật. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa hai sô nguyên N và M là số lượng cô gái và số lượng cạnh. 

 Mỗi dòng trong M dòng tiếp theo mô tả một cạnh, và chứa bốn số nguyên — i, j, l, r — 

có nghĩa là có cạnh một chiều nối từ i tới j với đoạn thích thú là [l-r]. 

Dữ liệu ra 

 Một dòng duy nhất in ra một số nguyên là kết quả. 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, M ≤ 10^5 

 1 ≤ i < j ≤ N 

 1 ≤ l ≤ r ≤ 32 
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Subtasks 

 Subtask N, M ≤ 10. Điểm: 10  

 Subtask N, M ≤ 10^3. Điểm: 20  

 Subtask như ở phần ràng buộc. Điểm: 70  

Ví dụ 

Input: 

5 4 

1 2 10 15 

1 3 10 16 

2 4 1 1 

3 5 10 15 

Output: 

50 

Giải thích 

Ví dụ một. 

Khi chưa thao tác nào được thực hiện bởi Chef, chúng ta biết được: 

Cô gái 1 biết [1-32]. 

Cô gái 2 biết [10-15] (phần giao của [1-32] và [10-15]). 

Cô gái 3 biết [10-16] (phần giao của [1-32] và [10-16]). 

Cô gái 4 biết [] (phần giao của [10-15] và [1-1]). 

Cô gái 5 biết [10-15] (phần giao của [10-16] và [10-15]). 

Vì vậy Chef chỉ biết được những bí mật [10-15]. 

Sau đây là lời giải: 

1. Thay đổi 1 2 10 15 thành 1 2 1 15 (thực hiện thao tác 9 lần). 

2. Thay đổi 2 4 1 1 thành 2 4 1 9 (thực hiện thao tác 8 lần). 

3. Thay đổi 1 3 10 16 thành 1 3 10 32 (thực hiện thao tác 16 lần). 

4. Thay đổi 3 5 10 15 thành 1 3 10 32 (thực hiện thao tác 17 lần). 



Bây giờ, tất cả bí mật trong đoạn [1-9] sẽ đi qua 1-2-4 và tất cả các bí mật trong đoạn [10-32] sẽ 

đi qua 1-3-5, cuối cùng sẽ truyền tới Chef. 

Tổng chi phí: 50. 




