
 

 

Roads in Stars 

 
Đây là một giai đoạn nội chiến. Phi thuyền không gian nổi loạn, đánh nhau ở các căn cứ ẩn, đã 

giành chiến thắng đầu tiên của họ để chống lại cái ác Galactic Empire. 

 

Trong chiến thắng của sự kiện này, Chef - nhà lãnh đạo của liên minh nổi dậy muốn xây dựng 

những kết nối an toàn của N ngôi sao trong dải ngân hà. Có M đường không gian 2 chiều để 

kết nối các cặp sao với nhau. Đi qua một con đường sẽ mất 1 ngày. 

 

Để tránh sự phát hiện của Empire, Chef quyết định quân nổi dậy không bao giờ đi một mình. 

Thay vào đó họ sẽ đi bằng phi thuyền bọc thép. Mỗi phi thuyền được chỉ định 2 ngôi sao, và một 

tuyến đường cố định nối 2 ngôi sao. Một lộ trình là một phần của những đường đi kết nối hai 

ngôi sao, nhưng để tăng tính bảo mật, Chef thêm các hạn chế trên lộ trình: 

 Mỗi lộ trình phải đi được trong tối đa là K ngày. 

 Một con đường có thể đi qua nhiều lần trong một lộ trình, theo cả 2 hướng. 

 

Sau một thời gian, Chef và những kỹ sư của mình đã xây dựng phi thuyền cho tất cả những lộ 

trình nối các ngôi sao. 

 

Không may thay, Empire hùng mạnh đã khám phá ra nó và lên kế hoạch phá hủy những phi 

thuyền để duy trì quyền kiểm soát dải ngân hà. Cụ thể, họ triển khai một vũ khí đặc biệt mới gọi 

là Death Starkiller Base, nó có thể phá hủy X phi thuyền trong một lần! Nó hoạt động bằng cách 

phân tích tất cả những phi thuyền đi qua hệ thống kiểm soát của Empire. 

 

Thật không may, bởi sự tàn phá của 2 siêu vũ khí trước, ngân sách cho vũ khí mới bị hạn chế, do 

đó Death Starkiller Base có một số hạn chế nghiêm trọng: 

 Nó chỉ có thể phá hủy chính xác X phi thuyền mỗi lần. Không hơn, không kém. 

 Nó chỉ có thể phá hủy một nhóm các phi thuyền nếu chúng cùng di chuyển trên cặp sao 

và di chuyển cùng lộ trình. 

 

Mặc dù có những sai sót, Empire vẫn sử dụng vũ khí đặc biệt nhiều lần nhất có thể, cho đến khi 

không còn nhóm phi thuyền nào có thể bị phá hủy. 

 

Để tránh nhiều thương vong, Chef quyết định tạm dừng hầu hết các phi thuyền còn lại. Chef 

muốn tạm dừng càng nhiều phi thuyền càng tốt, nhưng để duy trì kết nối, Chef muốn vẫn còn 

một cách để kết nối bất kỳ 2 ngôi sao nào bằng việc sử dụng phi thuyền. Có bao nhiêu cách để 

Chef tạm dừng phi thuyền mà điều đó vẫn thỏa mãn? 

 

Chú ý rằng một phi thuyền có thể nhấc hoặc thả người ở điểm xuất phát hoặc kết thúc mỗi hành 

trình, do đó chỉ một phi thuyền đi qua tất cả các ngôi sao là không đủ( trừ khi chỉ có 2 ngôi sao ). 

  

Dữ liệu vào: 

May Challenge 2016 



 Dòng đầu tiên chứa 4 số nguyên dương N, M, X, K.  

 M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 ngôi sao U, V được kết nối bởi đường không gian. 

Tất cả các đường không gian đều phân biệt. 

 

Dữ liệu ra: 

 In ra một dòng chứa một số duy nhất – đáp án cho bài toán của Chef. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ N ≤ 100 

 0 ≤ M ≤ Nx(N-1)/2 

 1 ≤ K ≤ 1018 

 1 ≤ X ≤ 7777777 

 1 ≤ U < V ≤ N 

 Mỗi đường không gian (U, V) xuất hiện trong dữ liệu vào nhiều nhất 1 lần. 

  

Subtasks: 

 Subtask 1: (10 điểm) N ≤ 5. 

 Subtask 2: (25 điểm) N ≤ 30. 

 Subtask 3: (65 điểm) ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ: 

 

Input: 
3 3 100 3 

1 2 

2 3 

3 1 

 

Output: 
75 

 

Input: 
3 3 2 3 

1 2 

2 3 

3 1 

 

Output: 
3 

 

Input: 
5 8 10000 1000000000 

4 5 

3 5 

1 4 

1 3 



2 3 

2 4 

1 2 

1 5 

 

Output: 
2220611572265625 

 

Giải thích: 

Ví dụ 1. Có 5 lộ trình nói ngôi sao 1 và 2 mà không vượt quá 3 ngày: {1-2, 1-3-2, 1-2-1-2, 1-2-3-

2, 1-3-1-2}. Cũng có 5 lộ trình nối ngôi sao 2 và 3, và tương tự với ngôi sao 1 và 3. Có 3 kế 

hoạch phù hợp để duy trì lộ trình: 

 Một lộ trình duy trì giữa 1 và 2, 2 và 3. Có 5 x 5 = 25 cách để thực hiện. 

 Một lộ trình duy trì giữa 2 và 3, 3 và 1. Có 5 x 5 = 25 cách để thực hiện. 

 Một lộ trình duy trì giữa 3 và 1, 1 và 2. Có 5 x 5 = 25 cách để thực hiện. 

 

Tất cả cộng lại sẽ có 25 + 25 + 25 = 75 cách. 


