
 

 

(Challenge) Chef and Matching Game 
 

Những ngày gần đây, Chef đang chơi một trò chơi. 
 
Trò chơi ở trên lưới gồm N dòng (đánh số từ 1 tới N) và N cột (đánh số từ 1 tới N); gọi ô ở hàng 
r và cột c là (r, c). 2M ô (X1, Y1), (X2, Y2), …, (X2M, Y2M) được đánh dấu trên lưới. 
 
Chef muốn thêm đúng M đường đi giữa các cặp các điểm được đánh dấu khác nhau sao cho 
không có hai đường nào giao nhau. Một đường từ ô (Xi,Yi) tới ô (Xj,Yj) là một dãy các ô khác 
nhau (U1, V1), (U2, V2), …, (UL, VL) sao cho (Xi, Yi) là ô đầu tiên và (Xj, Yj) là ô cuối cùng của 
dãy và với mọi i, ô (Ui, Vi) và (Ui+1, Vi+1) có chung cạnh. Hai đường cắt nhau nếu chúng có 
chung một ô. 

 

Tuy nhiên, nó có vẻ khá dễ với Chef, nên anh ta quyết định thêm trọng số vào tất cả các ô. Gọi 
trọng số của ô (r, c) là Vr,c. Bạn cần tìm M đường như miêu tả bên trên sao cho tổng trọng số 
của các ô trong tất cả các con đường là lớn nhất có thể. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của inpu chứa hai số nguyên N và M.  

 2M dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ 2M), dòng thứ i chứa hai số nguyên Xi và Yi.  

 N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa N số nguyên Vi,1, Vi,2, …, Vi,N. 

Dữ liệu ra 

 In ra M dòng. Mỗi dòng chứa một số nguyên L, theo sau là 2L số nguyên U1, V1, U2, V2, 
…, UL, VL thể hiện một đường bạn chọn. Các con đường không giao nhau và mỗi con 
đường phải bắt đầu và kết thúc ở những ô được đánh dấu khác nhau. 

 

Ràng buộc 

 500 ≤ N ≤ 1,000  

 500 ≤ M ≤ 1,000  

 1 ≤ Xi, Yi ≤ N với mọi i  

 |Vi,j| ≤ 109 với mọi i, j  

 (X1, Y1), (X2, Y2), …, (X2M, Y2M) đôi một khác nhau 
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Ví dụ  

Input 

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

Output 

5 1 1 2 1 3 1 3 2 3 3 
5 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 

 

Chấm điểm 

Điểm của mỗi test (cũng như mỗi file test) là (S / (109 ⋅ N2) + 1)6, với S là tổng trọng số của các 
ô trong tất cả các đường trong lời giải của bạn. Điểm số của bài nộp là tổng số điểm trong tất cả 
các file test. Với output ví dụ, điểm số là (10 / (16 ⋅ 109) + 1)6 ≐ 1.  

Nếu output của bạn không hợp lệ, bài nộp của bạn sẽ nhận kết quả là Wrong Answer. 

 

Quá trình sinh test 

Có 20 test. Trong quá trình thi, điểm số được tính với 4 file test tức là nó phản ánh điểm của 20% 
(4/20) các file test. Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn nhận non-AC với bất kỳ test nào, bài 
nộp của bạn sẽ là non-AC. Nói cách khác, một nài nộp AC thể hiện rằng chương trình của bạn 
chạy thành công với tất cả các file test. Sauk hi kỳ thi kết thúc, điểm số của bạn sẽ thay đổi để 
chứa điểm cả 16 test còn lại. 
 
Mã giả được sử dụng để sinh tất cả các test được cho bên dưới. Coi hàm rand(l, r) sinh ra một số 
nguyên ngẫu nhiên nằm giữa l và r (chứa cả l và r). 
 
N := rand(500, 1000) 
M := rand(500, 1000) 
for i in 1..2M: 
    X[i] := rand(1, N) 
    Y[i] := rand(1, N) 
    while (X[j], Y[j]) == (X[i], Y[i]) for some j smaller than 
i: 
        X[i] := rand(1, N) 
        Y[i] := rand(1, N) 
for x in 1..N: 



    for y in 1..N: 
        V[x][y] := rand(-1000000000, 1000000000) 
 


