
 

 

(Challenge) SnackDown 99 

Đây là một bài tập tương tác. 

SnackDown 2099 sẽ tham gia Chefland Interational Office (CIO). Ada chịu trách nhiệm chuẩn bị 
môi trường thi. 

Ada chuẩn bị N máy tính (đánh số từ 1 tới N) được nối bởi M cáp mạng hai chiều (đánh số từ 1 
tới M). Mỗi cáp nối hai máy khác nhau và không có hai cáp nào cùng nối một cặp máy. Gọi một 
cáp nối giữa máy u và v là (u, v). Ở khu vực thi, mỗi máy được giao cho thí sinh hoặc giám thị; 
chú ý rằng số lượng thí sinh chưa được chốt. 

Ada gán độ ổn định cho mỗi máy. Gọi độ ổn định của máy i là Si. Gọi chi phí bỏ cáp i là Wi. 

Bởi có rất nhiều cáp, căn phòng trở nên lộn xộn. Do đó Ada đã quyết định bỏ một số cáp (có thể 
là không hoặc toàn bộ cáp) từng cái một. Tuy nhiên, sau khi bỏ một số cáp, độ ổn định của các 
máy hoặc chi phí bỏ một số cáp có thể bị thay đổi. 

Ada nghĩ rằng sẽ nguy hiểm khi có cáp nối trực tiếp các máy thí sinh với nhau (họ có thể lập nhóm 
hoặc chia sẻ lời giải!). Để đánh giá độ nguy hiểm của một trường hợp, cô ấy định nghĩa DC là tổng 
của Su * Sv trong tất cả các cáp (u, v) còn lại sao cho máy u và v đều được dành cho thí sinh. 

Tương tự, Ada nghĩ rằng sẽ nguy hiểm khi có các cáp nối trực tiếp các giảm thị với nhau (họ có 
thể chat và mất tập trung!). Để đánh giá độ nguy hiểm trong trường hợp này, cô ấy định nghĩa DG 
tương tự như DC, là tổng của Su * Sv trong tất cả các cáp (u, v) còn lại sao cho máy u và v đều 
được giao cho giám thị. 

Gọi tổng chi phí bỏ các cáp (tổng chi để loại bỏ tất cả các cáp bị bỏ đi) là X. Ada muốn tối giảm 
X + DC + DG. Giúp cô ấy chuẩn bị môi trường thi nhé! Đặc biệt, chọn một số cáp để bỏ đi và sau 
đó giao máy cho thí sinh hoặc giám thị sao cho X + DC + DG nhỏ nhất có thể. 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn cần đọc 3 + M dòng thể hiện cấu hình mạng ban đầu 
o Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và M 
o Dòng thứ hai chứa N số nguyên S1, S2, …, SN thể hiện độ ổn định của các máy tính 
o Dòng thứ ba chứa M số nguyên W1, W2, …, WM thể hiện chi phí ban đầu để bỏ 

các cáp. 
o M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện máy u và v được 

nối với nhau bằng một cáp mạng 
 Sau đó bạn cần bỏ các cáp 
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o Để bỏ một cáp, bạn cần in ra một dòng chứa một số nguyên w (1 ≤ w ≤ M) thể hiện 
chỉ số của cáp bạn muốn bỏ. Bạn không được xóa cùng một cáp hai lần. 

o Sau đó, bạn cần đọc một dòng thể hiện một số thay đổi về độ ổn định hoặc chi phí 
sau khi chiếc cáp này bị bỏ đi, theo một trong các dạng sau: 

 0 i x (1 ≤ i ≤ N) thể hiện giá trị mới của Si là x 
 1 i y (1 ≤ i ≤ M) thể hiện giá trị mới của Wi là y  
 2 thể hiện độ ổn định và chi phí không thay đổi 

 Khi bạn không muốn bỏ đi bất kỳ một cáp nào nữa, bạn phải in ra một dòng chứa số -1 
 Cuối cùng, bạn phải in ra một dòng chứa một xâu độ dài N. Với mỗi i, ký tự thứ i của xâu 

là ‘C’ nếu máy thứ i được dành cho thí sinh hoặc ‘G’ nếu nó được dành cho giám thị. 

Nếu output của bạn không hợp lệ hoặc bạn bỏ một cáp nhiều lần, bạn sẽ nhận được kết quả Wrong 
Answer. Đừng quên flush output sau khi bạn in ra mỗi dòng! 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 29  
 0 ≤ M ≤ N*(N−1)/2  
 1 ≤ u, v ≤ N  
 1 ≤ Si ≤ 210 với mọi i  
 1 ≤ Wi ≤ 217 với mọi i  
 1 ≤ x ≤ 210  
 1 ≤ y ≤ 217 

Ví dụ  
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Giải thích 

 
 
Chấm điểm 
Điểm của mỗi test (cũng là điểm của mỗi file test) là X + DC + DG. Điểm của một bài nộp là tổng 
điểm của tất cả các file test. Nhiệm vụ của bạn là tối giảm điểm số của bài nộp. 
 
Có 20 file test. Trong quá trình thi, số điểm được hiện thị là tính với 4 file test, tức là nó phản ánh 
20% (4/20) kết quả bài nộp của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn bị non-AC ở bất kỳ file test nào, bài nộp 
của bạn sẽ bị non-AC. Nói cách khác, một bài AC thể hiện bài ấy chạy thành công với tất cả các 
file test. Sau khi kết thúc kỳ thi, điểm số của bạn sẽ thay đổi, được cộng thêm điểm của 16 file test 
còn lại. 
 
Sinh test 
Máy chấm được cho xác suất pv, pw và ba số MXS, MNW và MXW 
 
Với tất cả các test, N = 512 và MXS = 1024. Có ba loại mạng: 

 Mạng hoàn chỉnh: Giữa mọi cặp máy đều có một cáp 

 Mạng Hamiltonian: có một dãy máy a1, a2, …, aN sao cho có một cáp giữa máy ai và ai+1 
với mọi i và một cáp giữa aN và a1. Số lượng cáp trong mạng này khoảng N * (N – 1) / 5 

 Mạng đặc biệt 

Độ ổn định được sinh ngẫu nhiên trong đoạn 1 và MXS và chi phí loại bỏ được sinh ngẫu nhiên 
giữa MNW và MXW. 
 
Mỗi lần bạn bỏ một cáp, máy chấm quyết định thay đổi độ ổn định của một số máy tính với xác 
suất là pv, chi phí bỏ đi một cáp với xác suất là pw, hoặc không làm gì (với xác suất 1 – pv – pw). 
Độ ổn định và chi phí loại bỏ bị thay đổi theo các cách sau 

 Ngẫu nhiên thực sự: 
o Độ ổn định: chọn một máy ngẫu nhiên và đổi độ ổn định của nó thành một số ngẫu 

nhiên trong đoạn 1 và MXS 



o Chi phí bỏ đi: Ngẫu nhiên chọn một cáp chưa bị bỏ đi và đổi chi phí bỏ đi thành 
một số nguyên trong đoạn 1 và MXW 

 Co vào 
o Độ ổn định: chọn một máy ngẫu nhiên và đổi độ ổn định của nó thành một số ngẫu 

nhiên trong đoạn 1 và MXS 
o Chi phí bỏ đi: gọi c0, c1, …, cm-1 là những cáp vẫn còn ở trong mạng, sắp xếp theo 

chi phí bỏ đi hiện tại và chỉ số của chúng. Sinh ra một số nguyên d ngẫu nhiên trong 
đoạn từ 0 đến 99 và chọn một cáp cr ngẫu nhiên. Gọi X là chi phí hiện tại để loại 
bỏ cr 

 Nếu 2 * r ≤ m, chi phí bỏ đi mới của cáp cr là min(X + d, MXW) 
 Ngược lại, chi phí bỏ cáp này đi là max(X − d, 1) 

 Thích nghi: 
o Gọi r là chỉ số của cáp bạn vừa quyết định bỏ đi 
o Độ ổn định: Chọn ngẫu nhiên một máy được nối bởi r. Gọi X là độ ổn định của 

máy đó. Sinh ngẫu nhiên một số d nằm trong đoạn 0 đến 19. 
 Với xác suất 0.3, độ ổn định mới của máy này sẽ là min(X + d, MXS) 
 Với xác suất 0.7, độ ổn định mới của máy này sẽ là max(X − d, 1) 

o Chi phí bỏ đi: Gọi c là chỉ số nhỏ nhất của cáp chưa bị bỏ đi và chi phí bỏ đi của nó 
lớn hơn hoặc bằng chi phí bỏ đi của cáp r. Nếu không có cáp nào tồn tại, chọn c là 
chỉ số lớn nhất của cáp có chi phí bỏ đi lớn nhất (chưa bị bỏ đi). Đổi chi phí bỏ đi 
của cáp c thành một số ngẫu nhiên trong đoạn 1 đến MXW. 

 

Loại mạng p_v p_w MN_W MX_W 

Hoàn chỉnh 0.05 0.05 1 217 

Hoàn chỉnh 0.4 0.4 1 217 

Hoàn chỉnh 0.05 0.05 216 216 + 100 

Hamiltonian 0.05 0.05 1 217 

Hamiltonian 0.4 0.4 1 217 

Đặc biệt 0.05 0.05 1 217 

Đặc biệt 0.4 0.4 216 216 + 100 

 
Với mỗi cách và mỗi hàng trong bảng (ngoại trừ cách thứ ba cho hàng 7), có một file test với 
những tham số đã cho từ bảng và cách này. 
 


