
 

(Challenge) Building Anthills 
 
Kiến chúa đã thuê Ada để xây ổ kiến. Ada đã thiết kế ổ kiến gồm N phòng (đánh số từ 1 tới N) được kết 
nối với nhau bởi M con đường hai chiều (đánh số từ 1 tới M). Để đơn giản, gọi một con đường kết nối 
phòng u và v là (u, v). Ở bất kỳ thời điểm nào, có nhiều nhất một con đường giữa hai phòng và không có 
các con đường nối một phòng với chính nó. 
 
Ada bắt đầu bằng việc xây N phòng và chọn M con đường cần xây. Để tạo ra các con đường, cô ấy muốn 
đưa hướng dẫn cho những con kiến và trả chúng antcoin (một đơn vị tiền tệ nhỏ). Có hai loại chỉ dẫn: 

1. K, E = {(x1, y1), (x2, y2), …, (xK, yK)}: Gọi E là tập hợp K con đường khác nhau. Những con kiến 
cần xây tất cả các con đường chưa được xây trong tập hợp E. Ngoài ra, với mỗi bộ ba phòng u, v, 
w, nếu (u, v) ∈ E và (v, w) ∈ E, thì những con kiến cũng cần xây đường (u, w) nếu nó chưa được 
xây. Chi phí của chỉ dẫn này là A * K antcoin.  

2. u, v: Những con kiến bỏ con đường (u, v) nếu nó tồn tại. Chi phí của chỉ dẫn này là R antcoin.  

Sau khi tất cả các chỉ dẫn được thực hiện, chỉ có M con đường được lên kế hoạch sẽ được xây. Giúp Ada 
xây tổ kiến mà sử dụng ít antcoin nhất có thể. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa bốn số nguyên N, M, A và R 

• M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện có một con đường nối phòng u và 
v. 

 

Dữ liệu ra 

• Đầu tiên, in ra một dòng chứa một số nguyên Q – số chỉ dẫn. Sau đó, in ra Q dòng, mỗi dòng chứa 
một chỉ dẫn theo dạng 1 K x_1 y_1 x_2 y_2 ... x_K y_K hoặc 2 u v. 

 

Sinh test 

Tất cả các file test (trừ ví dụ), N = 512, A = 10 và R = 2. Sau đó, các tham số S, L và D được chọn như 
sau: 

• S và L có thể là 1 và 2048, 2 và 1024, 16 và 256 hoặc 64 và 128.  

• D có thể là 0, 128 hoặc 2048.  

• Có một file test với mỗi bộ kết hợp các tham số. 
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• S tập hợp L con đường khác nhau được chọn ngẫu nhiên và độc lập. Chỉ dẫn đầu tiên được thực 
hiện S lần, một lần cho mỗi tập hợp đường. 

• Sau đó, D đường được chọn ngẫu nhiên và độc lập. Chỉ dẫn thứ hai được thực hiện D lần, một lần 
cho mỗi con đường. 

 

Chấm điểm 

Nếu bất kỳ chỉ dẫn của bạn không hợp lệ, tổng của K2 trong tất cả các chỉ dẫn vượt quá 106 hoặc số lượng 
chỉ dẫn Q > 106, bạn sẽ nhận được kết quả Wrong Answer. Ngược lại, điểm số của một file test là chi phí 
để xây tổ kiến, tức là tổng số antcoin phải trả cho tất cả chỉ dẫn. Điểm số của bài nộp là tổng điểm của tất 
cả các file test. Nhiệm vụ của bạn là tối thiểu số điểm bài nộp của mình. 

 

Có mười hai file test. Trong quá tình thi, điểm số được hiện ra là tính cho đúng 4 file test, tức là phản ánh 
chất lượng bài làm của bạn khoảng 33% (4/12) test file. Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn bị non-AC 
ở bất kỳ file test nào, bài nộp của bạn sẽ là non-AC. Nói cách khác, một bài AC khi nó chạy thành công 
tất cả các file test. Sau khi cuộc thi kết thúc, điểm của bạn được thay đổi chứa tổng của 8 file test còn lại. 

 

Ví dụ 

Input 

4 5 10 2 
1 2 
2 3 
3 4 
4 1 
1 3 
 

Output 

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


