
 

Test Generation 
 
Trong kỳ thi October Long Challenge tháng trước, Chef đã đưa ra bài toán CNNCT2. Bài giải về nó có 
thể (hoặc không) có ích cho bạn trong bài toán này, có thể được tìm thấy tại đây. 
 
Khi chuẩn bị một bài tập, Chef luôn phải vật lộn để tạo ra một bộ test hoàn chỉnh và chính xác. Trên thực 
tế, Chef thấy việc tạo ra bộ test còn khó hơn việc nghĩ ra bài tập đó. Bây giờ, sau hai tháng, Chef quyết 
định biến quá trình sinh test trở thành một bài tập và đây là kết quả: 
 
Chef đã tạo ra bốn lời giải ngẫu nhiên khác nhau sử dụng heuristics. Tất cả chúng đều được biết là sai 
trong một số test, nhưng mục tiêu của bạn là tìm một trường hợp test duy nhất sao cho cả bốn lời giải đều 
sai. Code của bốn lời giải heuristics, cũng như việc code của lời giải chính xác, được cung cấp trong code 
của chương trình chấm. Mã nguồn này cũng chứa một số mô tả cấp cao hơn về các giải pháp trong các 
bình luận. 
 

Chương trình chấm 

Một code C++ của chương trình chấm được cung cấp tại đây. Trình chấm này hầu hết giống hệt với trình 
chấm được sử dụng trên máy chủ để chấm bài nộp của bạn. Sự khác biệt duy nhất là ở input, output và 
seed được sử dụng để sinh ngẫu nhiên. Xem bình luận ở đầu đoạn code để biết hướng dẫn về cách biên 
dịch và sử dụng trình chấm. 

 

Dữ liệu vào 

 Bài tập này không có dữ liệu vào (input trống). 

 

Dữ liệu ra 

Output của bài tập này là một test hợp lệ cho bài toán CNNC2. 
 Đầu tiên, in một dòng chứa hai số nguyên N và M. 
 M dòng sau đó mô tả các con đường ở trạng thái A. Mỗi dòng này chứa hai số nguyên u và v biểu 

thị rằng các thành phố u và v ở trạng thái A được kết nối bằng một con đường. 
 Cuối cùng, in ra M dòng mô tả các con đường ở trạng thái B theo cùng định dạng. 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ N ≤ 300 
 N – 1 ≤ M ≤ 300 
 1 ≤ u, v ≤ N 
 u ≠ v 
 Các đồ thị được miêu tả ở trạng thái A và B đều liên thông. 
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Tính điểm 

 
Nếu output được tạo ra bởi lời giải của bạn không phải là test hợp lệ hoặc nếu cả bốn phương án đưa ra 
đều đúng cho test đó, bạn sẽ nhận được kết quả Wrong Answer. Ngược lại, nếu k heuristics là sai và  
k – 4 heuristics khác đúng với test đó thì điểm số của bài nộp của bạn sẽ là: 

21 * k + [
𝟐𝟒𝟎𝟎

𝐦𝐚𝐱(𝑴,𝟏𝟎𝟎)
] − 𝟖 

 
Vì lý do kỹ thuật, bài tập này sử dụng cách tính điểm tương đối. Mục tiêu của bạn là tối đa hóa số điểm 
của bài nộp của bạn. Bài nộp tốt nhất sẽ nhận được 100 điểm. Sau đó, số điểm nhận được của mỗi lần nộp 
sẽ tỷ lệ thuận với điểm số. (Chú ý rằng nếu có ít nhất một lời giải hoàn hảo, cách chấm điểm không ảnh 
hưởng đến kết quả bởi nó bằng số điểm đạt được. 

 

Ví dụ  

Output 

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

 

Giải thích 

Ví dụ output ở trên sẽ nhận được đánh giá Wrong Answer bởi vì tất cả bốn giải pháp đưa ra đều chính 
xác. Ví dụ này chỉ để thể hiện output, tức là đó test đúng cho CNNCT2. 
 


