
 

 

Devu and a light discussion 
 
Vào một ngày, Devu và Churu đã tham gia vào một cuộc tranh luận ánh sáng về việc tìm kiếm 
đường kính của một đồ thị vô hướng liên thông không trọng số. Đường kính của một đồ thị là giá 
trị lớn nhất của tất cả các khoảng cách ngắn nhất giữa các cặp đỉnh. Churu đề xuất thuật toán sau 
đây với tham số truyền vào là start_vertex. 
 
Algorithm (start_vertex): 
 find out the set of vertices S having maximum value of shortest 
distance from start_vertex. 
 ans = 0; 
 for each vertex v in S 
  ans = max(ans, distance of farthest node from v); 
 return ans; 
 
Khi Devu thấy thuật toán này, anh ta kêu lên rằng: “Cái gì, hình như nó không đúng!”. Churu 
thách thức anh ta đưa ra một ví dụ phản bác để chỉ ra thuật toán không đúng. Bạn phải giúp Devu 
tìm ra một đồ thị phản bác lại thuật toán trên, nếu nó tồn tại. 
 
Bạn sẽ được cho một số tự nhiên n là số đỉnh của đồ thị mong muốn (ví dụ phản bác mà Devu 
phải đưa ra). Đồ thị là vô hướng, không trọng số và liên thông. Đường kính thực tế của đồ thị 
không được bằng với giá trị trả về của thuật toán mà Churu đề xuất. Nếu với số n cho trước, 
không tồn tại đồ thị phản bác, in ra -1. 
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa một nguyên T là số lượng test. Miêu tả của T test như sau: 
• Mỗi test chỉ gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên n được định nghĩa như trong đề bài. 

 
Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

• Với mỗi test, dòng đầu tiên chứa số lượng cạnh của đồ thị phản bác, hoặc in ra -1 nếu 
không tồn tại đồ thị phản bác. 

Nếu tồn tại đồ thị phản bác: 
• In ra m dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v (chỉ số bắt đầu từ 1) thể hiện một cạnh 

của đồ thị. Bạn phải đảm bảo rằng 2 cạnh không được lặp lại, và đồ thị phải liên thông. 
• Dòng tiếp theo, in ra một số nguyên là start_vertex (chỉ số bắt đầu từ 1) phản bác được 

thuật toán. 
 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ T, n ≤ 50 
 
Ví dụ: 
 
Input: 
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2 
2 
10 
 
Output: 
-1 
9 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
7 
 
Giải thích: 
Ví dụ 1: Chỉ có duy nhất một đồ thị 2 đỉnh ( là 1 nối với 2 ). Đường kính trả về của thuật toán từ 
bất cứ đỉnh nào cũng là 1 – cũng chính là đường kính thật sự. Do đó câu trả lời là -1. 
Ví dụ 2: Chú ý rằng ví dụ này cho n = 10 không phải một ví dụ phản bác đúng. Nó chỉ được đưa 
ra để làm rõ các định dạng đầu vào và ra của input và output. Trong ví dụ, dòng đầu tiên chứa 9 
thể hiện số cạnh của đồ thị. Tiếp theo là 9 cạnh của đồ thị. Đồ thị đó liên thông. Sau đó, dòng 
cuối xác định giá trị của start_vertex (đó là 7) phản bác lại thuật toán của Churu. 
 


