
 

 

Saboteur 
 

Sean Devlin đang cố gắng giải thoát nước Pháp bằng các phá hủy những tòa phát thanh được sử 
dụng bởi tầng thông minh Kurt Dierker. 

Toàn bộ mạng tòa phát thanh có thể biểu diễn bằng một đồ thị với mỗi đỉnh là một tòa phát thanh. 
Giữa một số tòa phát thanh, có một số cáp hai chiều. Là một đất nước nghệ thuật, bất kỳ hai tòa 
nào cũng được kết nối, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều cáp. 

Có một cơ chế tiên tiến để phát hiện khi mạng lưới có bị mất kết nối (tức là có ít nhất hai tòa 
không liên lạc được với nhau).  

Mục tiêu của Sean là phá hủy những tòa phát thanh để làm hỏng mạng liên lạc. Có một khoảng 
phí phải trả (những người lính bị mua chuộc, mua thuốc nổ …) để phá hủy tòa tháp. Kế hoạch của 
Sean phải tuân theo những điều kiện: 

• Tập hợp những tòa tháp còn lại (có thể rỗng) phải liên thông. Kurt có thể dễ dàng phát 
hiện nếu tin nhắn không thể gửi đến đích. 

• Tập hợp những tòa tháp còn lại (có thể rỗng) phải không chứa chu trình. Chu trình khá 
dễ phát hiện trong mạng phát thanh. 

• Tổng chi phí cho kế hoạch (tức là tổng chi phí để phá hủy tập hợp các tòa tháp trong kế 
hoạch) phải nhỏ nhất bởi quỹ cho kháng chiến họ không được sử dụng. 

Có một nhiệm vụ rất quan trọng, Sean nhờ bạn giúp anh ta tạo ra kế hoạch để đánh bại quân đội 
của Kurt Dierker. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và M với N là số lượng tòa tháp và M là số lượng 
cáp. 

• Dòng tiếp theo chứa N số nguyên cost1, cost2 ... costN với costi = chi phí phá hủy tòa thứ 
i.  

• M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một cặp số nguyên thể hiện hai tòa tháp có cáp nối hai 
chiều. 

 

Dữ liệu ra 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên K thể hiện số tòa tháp bạn nghĩ Sean cần phá hủy. 
• Dòng tiếp theo phải chứa K số nguyên khác nhau t1, t2 ... tK với ti = chỉ số của tòa thứ i bị 

phá hủy. Thứ tự chỉ số không quan trọng. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 104 
• N - 1 ≤ M ≤ 5 * 104 
• 1 ≤ costi ≤ 105 
• Mạng lưới đã cho liên thông. 
• Giữa hai tòa bất kỳ có tối đa một cáp. 
• Không có cáp nào nối một tòa tháp với chính nó. 
• Chú ý: một đồ thị rỗng là đồ thị liên thông và không có chu trình 

 

Sinh test 

Có một số bộ dữ liệu: 

• Bộ dữ liệu #0: mạng nhỏ 
o N ≤ 20 

• Bộ dữ liệu #1: mạng bé 
o N ≤ 40 

• Bộ dữ liệu #2: gần giống với cây 
o M = N 

• Bộ dữ liệu #3: khá giống với cây 
o M ≤ N + 3 

• Bộ dữ liệu #4: đồ thị đầy đủ 
o M = N * (N - 1) ⁄ 2 

• Bộ dữ liệu #5: đồ thị chiếc bánh xe 
o Đồ thị có dạng wheel graph. 

• Bộ dữ liệu #6: đồ thị ngẫu nhiên 
o Mạng lưới được sinh ngẫu nhiên. 

 
Phân chia (20 test):  

• Mạng nhỏ: 1 test 
• Mạng bé: 2 tests 
• Mạng gần giống với cây: 3 tests 
• Mạng khá giống với cây: 3 tests 
• Đồ thị đầy đủ: 2 tests 
• Đồ thị bánh xe: 3 tests 
• Đồ thị ngẫu nhiên: 6 tests 

 

Chú ý rằng: Trong quá trình thi, bạn chỉ được chấm một test với mỗi bộ dữ liệu 

 

 



Tính điểm 

• Số điểm của bạn cho một test là tổng chi phá cho kế hoạch của bạn 
• Số điểm cuối cùng là tổng điểm của tất cả các test. Mục tiêu của bạn là tối giảm số điểm 
• Nếu chương trình của bạn sai (tức là quá thời gian hoặc kế hoạch không hợp lệ) trong một 

số test bạn sẽ nhận được kết quả tương ứng (là TLE hoặc WA). Ngược lại, bạn sẽ được 
tính là AC và số điểm của bạn chỉ được chấm với 20% số test. Sau khi kết thúc kỳ thi sẽ 
được chấm lại. 

 

Ví dụ 

Input: 
10 10 
1 2 5 1 3 2 4 3 1 2 
2 1 
8 1 
5 1 
10 2 
6 2 
9 5 
6 10 
3 10 
4 6 
7 8 
 
Output: 
2 
6 4 
 
Input: 
2 1 
5 9 
1 2 
 
Output: 
0 
 
Input: 
3 2 
6 7 8 
1 3 
2 3 
 
Output: 
3 
1 2 3 



Giải thích 

Ví dụ 1. Có một chu trình chứa các đỉnh 2, 6 và 10. 
Bạn có thể phá hủy bất kỳ đỉnh nào trong số đó nhưng cần đảm bảo rằng mạng vẫn được liên 
thông. 
Ví dụ, bạn có thể bỏ đỉnh 6 nhưng bạn phải bỏ thêm đỉnh 4. 
Một cách khác là bỏ 3 và 10. Tuy nhiên chi phí lại cao hơn. 
Một lời giải hợp lệ có thể chứa các đỉnh 7, 3, 10, 5 và 9 
 

 
Ví dụ 2 và 3. Vì cả hai đều là các cây, hầu như bất kỳ tập con của các nút sẽ là một giải pháp hợp 
lệ. Output đề xuất không phải là duy nhất hoặc tối ưu. 


