
 

 

Tom & Jerry 
 
Tom đang cố gắng  đuổi theo Jerry. Họ đang ở trong một ngôi nhà với n phòng. Các phòng được 
thiết kế theo kiểu mà chỉ có duy nhất một đường để đi từ một phòng đến một phòng khác. Có thể 
nói, kết cấu của các phòng tạo thành một cây. 
 
Đầu tiên,  Tom và Jerry ở một số đỉnh của cây. Trong mỗi giây, cả Jerry và Tom đều di chuyển 1 
bước. Jerry đi trước, Tom đi sau đó. Lưu ý rằng cả sự di chuyển của Jerry và Tom đều diễn ra 
trong vòng một giây. Trong mỗi lượt di chuyển của mỗi người, người chơi có thể ở lại đỉnh đó 
hoặc có thể chọn cách di chuyển đến một đỉnh kề nó. Cả hai người chơi đều biết vị trí của người 
kia ở mọi lúc. Khi cả Tom và Jerry ở cùng một đỉnh, Tom sẽ tấn công Jerry. Cả hai người chơi 
đều sẽ chơi theo cách tối ưu. Nghĩa là Jerry sẽ cố gắng để tránh bị tấn công, Tom sẽ cố gắng để 
bắt được Jerry sớm nhất có thể. 
 
Cho Q truy vấn. Ở mỗi truy vấn, bạn được cho hai đỉnh x, y trong đó x biểu thị vị trí của Tom, y 
biểu thị vị trí của Jerry. Hãy tìm thời gian mà Tom bắt được Jerry. 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T—số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên n, Q – lần lượt là số đỉnh của cây và số 
truy vấn. 

• n – 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v thể hiện rằng có một cạnh nối 
giữa hai đỉnh u và v trong cây  

• Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x, y khi đó x thể hiện vị trí của Tom, y là 
vị trí của Jerry. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một số nguyên là thời gian chính xác mà Tom bắt được Jerry. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ n, Q ≤ 105 
• 1 ≤ u, v ≤ n 
• 1 ≤ x, y ≤ n 

Subtasks 

Subtask #1: (10 điểm) 
• 1 ≤ n, Q ≤ 100 

Subtask #2: (15 điểm) 
• Ở mọi truy vấn, vị trí của Jerry là cố định. 
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Subtask #3: (15 điểm) 
• Ở mọi truy vấn, vị trí của Tom là cố định. 

Subtask #4: (15 điểm) 
• 1 ≤ n ≤ 5000 

Subtask #5: (45 điểm) 
• Ràng buộc gốc 

Ví dụ 

Input: 
1 
3 2 
1 2 
2 3 
1 2 
2 3 
Output: 
2 
1 

Giải thích 

Ví dụ 1. Ở truy vấn đầu tiên, Tom ở đỉnh 1, trong khi đó Jerry. Trong giây đầu tiên, Jerry di 
chuyển từ 2 đến 3, theo sau đó là Tom di chuyển từ 1 đến 2. Trong giây tiếp theo, nếu Jerry di 
chuyển từ 3 đến 2, Tom sẽ vẫn ở nguyên vị trí cũ và ăn thịt Jerry. Nếu Jerry quyết định ở chính 
đỉnh số 3 thì Tom phải di chuyển đến vị trí 3 và ăn thịt Jerry. Tóm lại là, Tom sẽ mất 2 giây để 
bắt được Jerry. 
 
Ví dụ 2. Ở giây đầu tiên, Tom sẽ ăn thịt được Jerry, cho dù Jerry quyết định ở lại hoặc di chuyển 
từ đỉnh 3 đến đỉnh 2. 
 


