
 

 

(Challenge) Codechef War II 

Chefland là một đất nước có N thành phố (đánh số từ 1 tới N) và M đường hai chiều (đánh số từ 
1 tới M). Mỗi con đường nối hai thành phố khác nhau và không có hai con đường nào cùng nối 
một cặp thành phố. 
 
Bitland tuyên chiến ở Chefland. Sau nhiều trận đánh, tất cả các con đường ở Chefland đã kết thúc 
trong tình trạng rất tồi tệ. Hơn nữa, chiến tranh đang gây ra thiệt hại tâm lý cho công dân của 
Chefland – với mọi u, sự không hào hức của các cư dân của thành phố u vào ngày d là  
Eu(d) = Pu + Qu * d 

 

Ở Chefland, có K thành phố đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược. Nữ hoàng của Chefland là Ada 
đã quyết định sửa chữa một số con đường và xây dựng một số con đường mới sao cho nếu bất kỳ 
một con đường nào trong những con đường này bị phá hủy, các thành phố đặc biệt vẫn đi được tới 
nhau chỉ cần dùng những con đường đã được sửa chữa hoặc vừa được xây mới. 

 

Được phép sửa chữa và xây dựng đồng thời những con đường khác nhau. Tuy nhiên để giữ cho 
Chefland ổn định, Ada đã ra lệnh số lượng đường sửa chữa và / hoặc xây dựng trong mỗi ngày tối 
đa là S. Ngoài ra, bất cứ khi nào chúng ta sửa hoặc xây dựng một con đường, công việc trên con 
đường đó không thể bị dừng lại cho đến khi con đường hoàn thành. 

 

Ngày sớm nhất ta có thể bắt đầu sửa hoặc xây đường là ngày 1. Gọi ngày cuối cùng mà chúng ta 
xây hoặc sửa đường là T. Nữ hoàng không muốn đợi quá lâu, nên với mỗi ngày giữa 1 và T, phải 
có ít nhất một đường được sửa hoặc xây mới. Chú ý rằng T không thể vượt quá thời gian cần để 
sửa và xây mới tất cả các con đường. 

 

Với mọi i, con đường thứ i ban đầu nối thành phố Ui và Vi. Độ dài của nó là Li kilomet và kinh 
phí để sửa đường được miêu tả bằng hai tham số Ai và Bi. Những công nhân của Chefland chỉ có 
thể sửa một kilomit một ngày và không được làm trên nhiều con đường cùng một lúc. Nên sẽ cần 
chính xác Li ngày để sửa con đường này. Nếu chúng ta bắt đầu sửa con đường vào ngày d, chi phí 
của nó là Ai + Bi * d 

 

Đối với mỗi cặp thành phố u và v khác nhau, gọi độ dài đường đi ngắn nhất chúng trước khi những 
con đường gốc bị phá hoại (trước khi chiến tranh) là Du,v. Sau đó, cần Du,v ngày để xây dựng một 
con đường mới giữa thành phố u và v. Con đường này không đi qua bất kỳ thành phố nào ngoài u 
và v. Nếu chúng ta bắt đầu xây dựng con đường vào ngày d, chi phí là (Eu(d) + Ev(d)) * Du,v. 
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Không được phép xây dựng một con đường mới giữa hai thành phố nếu chúng đã có một con 
đường nối trực tiếp rồi hoặc nếu chúng ban đầu được nối bằng một con đường. 

 

Giúp Ada lên một kế hoạch giảm thiểu tổng chi phí. Nói cách khác, xác định những con đường 
nào cần sửa, những con đường nào cần xây mới và với những con đường đó, xác định ngày bắt 
đầu làm trên nó. Tổng chi phí của kế hoạch cần nhỏ nhất có thể, và tất cả những ràng buộc phải 
được thỏa mãn. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên N, M, K và S 

 Dòng thứ hai chứa K số nguyên thể hiện chỉ số của những thành phố đặc biệt 

 N dòng tiếp theo. Với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên Pi và Qi.  

 M dòng tiếp theo. Với mọi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i chứa năm số nguyên Ui, Vi, Li, Ai và 
Bi. 

 

Dữ liệu ra 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên X thể hiện số đường bạn muốn sửa 

 X dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên d và e thể hiện bạn bắt đầu sửa con đường 
e vào ngày thứ d 

 Tiếp theo, in ra một dòng chứa một số nguyên Y thể hiện số con đường bạn muốn xây mới 

 Y dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên d, u và v thể hiện bạn bắt đầu xây một con 
đường nối thành phố u và b vào ngày thứ d 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ K ≤ N = 28  

 24 = S ≤ M ≤ (N*(N−1))/2  

 1 ≤ Ui, Vi ≤ N với mọi i  

 1 ≤ Li ≤ 212 với mọi i  

 1 ≤ Ai, Bi ≤ 28 với mọi i  

 1 ≤ Pi, Qi ≤ 211 với mọi i 

 

 



Ví dụ  

Input 

7 7 3 2 
1 3 7 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 2 1 1 1 
1 4 1 1 2 
2 3 1 1 3 
2 4 1 1 4 
3 4 1 1 5 
3 5 1 1 6 
3 6 1 1 7 
5 7 1 1 8 
6 7 1 1 9 

Output 

8 
1 1 
2 2 
3 3 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
0 

Chấm điểm 

Điểm số cho mỗi test (cũng là các file test) là tổng chi phí của tất cả các con đường bạn muốn sửa 
và xây mới. Điểm số của bài nộp là tổng điểm của tất cả các file test. Nhiệm vụ của bạn là đạt điểm 
càng thấp càng tốt. 

Có 16 file test. Trong quá trình thi, điểm số của bạn được tính với chính xác 4 file test. Tức là điểm 
số của bạn phản ánh chất lượng bài nộp của bạn – 25% (4/16) số file test. Tuy nhiên, nếu chương 
trình của bạn bị non-AC ở bất kỳ file test nào, bài nộp của bạn sẽ bị non-AC. Nói cách khác, một 
bài AC phải chạy thành công với tất cả các file test. Sau khi kỳ thi kết thúc, điểm số của bạn sẽ 
thay đổi, cộng thêm điểm của 12 test còn lại. 

 



Sinh test 

Trong tất cả các test, N = 28 và S = 24.  

Có hai loại mạng lưới đường ban đầu:  

 Loại I: Có một con đường nối giữa mọi cặp thành phố và những thành phố đặc biệt được 
chọn ngẫu nhiên.  

 Loại II: Ban đầu, sinh ra mười hoán vị p1, p2, …, p10 của các số nguyên từ 1 tới K + K/2 
(chỉ số bắt đầu từ 1). Với mọi i và j, cạnh nối các thành phố pi,j và pi,j+1 được thêm nào nếu 
nó chưa tồn tại. Sau đó, những cạnh được thêm ngẫu nhiên cho tới khi số lượng cạnh đạt 

�
�∗(���)

�
�. 

K là N/4 hoặc N/2. Tiếp theo, chúng ta chọn hai tham số MINL và MAXL: lần lượt là 1 và 212 
hoặc 211 − 10 và 211 + 10. Tiếp theo, chúng ta chọn hai tham số MINA và MAXA: lần lượt là 1 và 
28 hoặc 27 − 20 và 27 + 20.  

Độ dài của tất cả những con đường được chọn nhẫu nhiên giữa MINL và MAXL. Tất cả các tham 
số Ai và Bi được chọn ngẫu nhiên giữa MINA và MAXA. Tất cả các tham số Pi và Qi được chọn 
ngẫu nhiên giữa 8 * MINA và 8 * MAXA. Có một file test cho mỗi loại tổng hợp bốn tham số: loại 
mạng lưới đường, K, cặp (MINL, MAXL) và cặp (MINA, MAXA). 


