
 

 

Sort the Leaves 
 
Bạn được cho một cây nhị phân gồm N đỉnh được đánh số từ 1 tới N. Gốc của cây là đỉnh 1. Có 
hai loại đỉnh:  

• Không phải lá: có chính xác 2 con — một con trái và một con phải 

• Lá: không có con, nhưng có giá trị nguyên 

Gọi số lượng lá là L. Dữ liệu đảm bảo rằng giá trị của tất cả các chiếc lá đôi một khác nhau và 
nằm trong đoạn từ 1 tới L.  

Với mỗi lá, chúng ta có thể gán một xâu theo cách sau:  

• Một đường đi đơn giản l = v1, v2, …, vl từ gốc đến lá vl  

• Xâu 𝑆"#  được gán cho lá vl có độ dài l−1; với mỗi i, Si là 'L' nếu vi+1 là con trái của vi hoặc 
'R' nếu là con phải của vi  

Có thể thấy rằng tất cả các xâu đôi một khác nhau. Gọi một cây là leaf-sorted nếu tính chất sau 
được giữ cho mọi cặp lá a, b khác nhau: Sa có thứ tự từ điển nhỏ hơn Sb khi và chỉ khi giá trị của 
a nhỏ hơn giá trị của b.  

Bạn được cho phép thực hiện các thao tác sau số lần bất kỳ (kể cả không lần): chọn một đỉnh không 
phải lá và đổi chỗ hai cạnh nối tới con trái và con phải. Tức là, con trái gốc của đỉnh này trở thành 
con phải và con phải gốc trở thành con trái (cùng toàn bộ cây con của chúng).  

Tìm số thao tác ít nhất để làm cho cây trở thành leaf-sorted, hoặc chỉ ra điều đó là không thể. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. T test được miêu tả như sau.  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa số nguyên N.  

• N dòng tiếp theo. Với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên l và r. Nếu l = −1, 
đỉnh i là lá và có giá trị là r. Ngược lại, l và r lần lượt là con trái và con phải của i.  
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Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số lượng thao tác nhỏ nhất hoặc -1 nếu 
không thể làm cho cây thành leaf-sorted. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 1,000  

• 2 ≤ N ≤ 105  

• 1 ≤ r ≤ L với mọi lá (l = −1)  

• 1 ≤ l, r ≤ N với mọi đỉnh không phải lá 

• Giá trị của tất cả các đỉnh lá đôi một khác nhau  

• Đồ thị được miêu tả là một cây nhị phân có gốc ở đỉnh 1  

• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2⋅105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

• 1 ≤ T ≤ 100  

• 2 ≤ N ≤ 30  

Subtask #2 (20 điểm):  

• 1 ≤ T ≤ 100  

• 2 ≤ N ≤ 1,000  

• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2,000  

Subtask #3 (50 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input: 
2 
5 
3 5 
-1 2 



2 4 
-1 3 
-1 1 
7 
2 3 
4 5 
6 7 
-1 1 
-1 4 
-1 3 
-1 2 
 
Output: 
1 
-1 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Các lá của cây là các đỉnh 2, 4, 5, được gán cho các xâu là "LL", "LR", "R" và giá trị là 
2, 3, 1. Các xâu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nhưng giá trị tương ứng lại không, do đó cây 
không phải leaf-sorted. Tuy nhiên, nếu chúng ta đổi chỗ con trái và con phải của gốc (đỉnh 1), 
Xâu được gán lại thành "RL, "RR", "L", và cây đã trở thành leaf-sorted. 


