
 

 

Scrabble on a Graph 
 
Hãy chơi trò Scrabble trên một đồ thị! 
 
Có K ô. Mỗi ô chứa một chữ cái Latin in thường hoặc là một ô trống - tức là nó có thể đại diện 
bất kì chữ cái Latin in thường nào.  
 
Cho một đồ thị N đỉnh và M cạnh. Ban đầu, một số đỉnh chứa các ô. Các đỉnh còn lại không chứa 
ô nào.  
 
Nhiệm vụ của bạn là phải xây dựng các từ từ các ô, bằng đặt các ô vào các đỉnh hiện không chứa 
ô. Ban cần phải chơi một số lượng lượt - số lượng này tùy bạn chọn. 
 
Mỗi lượt bao gồm việc đặt ít nhất một trong các ô vào một đỉnh nào đó mà hiện tại không chứa ô 
nào. Sau đó, bạn phải chỉ ra một đường đi trên đồ thị chứa ít nhất một ô vừa được đặt sao cho 
xâu nhận được từ việc viết các chữ các trên các đỉnh thuộc đường đi (và thay các ô trống bằng 
các ký tự Latin bất kì) xuất hiện trong từ điển tiếng Anh cho trước. Bạn không thể tạo một từ hai 
lần, mặc dù các ô trống có thể thể hiện các từ khác nhau trong các lượt khác nhau.  
 
Hơn nữa. mỗi đỉnh có một trọng số riêng, là số mà điểm của ô trong đỉnh đó sẽ được nhân với 
mỗi lần đỉnh này được dùng để tạo ra một từ.  
 
Điểm bạn nhận được cho mỗi lượt sẽ bằng với tổng của tích của số điểm trên các ô được sử dụng 
và trọng số tương ứng. Số điểm của mỗi kí tự được tính dựa trên tần số của nó trong tiếng Anh 
và được ghi bên dưới; những chữ cái thường dùng như nguyên âm sẽ được tính một điểm, những 
chữ cái ít phổ biến hơn được tính nhiều điểm hơn, cho đến điểm 10 dành cho Q và Z.  
 
Bạn phải giành được tổng số điểm càng cao càng tốt. Để trò chơi thêm thú vị, bạn sẽ chỉ được 
biết min(20, tổng số ô còn lại) kí tự trong hàng đợi chữ cái được xáo trộn ban đầu.   
 

Tần số của mỗi ký tự và điểm tương ứng 

 0 điểm: 2% of the total number of the tiles 
 1 điểm: E × 12%, A × 9%, I × 9%, O × 8%, N × 6%, R × 6%, T × 6%, L × 4%, S × 4%, 

U × 4% 
 2 điểm: D × 4%, G × 3% 
 3 điểm: B × 2%, C × 2%, M × 2%, P × 2% 
 4 điểm: F × 2%, H × 2%, V × 2%, W × 2%, Y × 2% 
 5 điểm: K × 1% 
 8 điểm: J × 1%, X × 1% 
 10 điểm: Q × 1%, Z × 1% 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Scrabble


Để đảm bảo rằng số lượng ô của mỗi kí tự là số nguyên, tổng số lượng ô sẽ luôn chia hết cho 
100. . 
 
Dữ liệu vào: 
Dòng đầu tiên chứa số nguyên D là số lượng từ trong từ điển.  
Mỗi dòng tiếp theo chứa một chuỗi gồm các ký tự Latin in thường, là một từ trong từ điển. Từ 
điển của mỗi test (ngoại từ test mẫu) sẽ giống như SOWPODS. Có thể download tại đây.  
Dòng tiếp theo chứa hai số nguyên N và M cách nhau bởi dấu cách, là số lượng đỉnh và cạnh của 
đồ thị trò chơi.  
Dòng tiếp theo chứa N số nguyên cách nhau bởi dấu cách, trong đó dòng thứ i là trọng số của 
đỉnh i.  
Dòng tiếp theo chứa N ký tự. Kí tự thứ i là một dấu châm (".", mã ASCII 46), nếu không có ký tự 
trong đỉnh i, hoặc một chữ cái Latin in thường, nếu kí tự đó được viết ở đỉnh i, hoặc một dấu 
gạch ngang ("_", mã ASCII 95), nếu có một ô trống ở đỉnh đó.  
Mỗi dòng trong số M dòng tiếp theo là hai số nguyên Xj và Yj cách nhau bởi dấu cách, thể hiện 
một cạnh hai chiều nối đỉnh Xj và Yj. 
 
Dòng tiếp theo chứ một xấu S gồm min(20, number_of_remaining_letter_tiles) chữ cái latin in 
thường và dấu gạch ngang ("_", mã ASCII 95), là các ô mà bạn đang có.  
 
Dữ liệu ra:                                                                                                                                          
In ra một vài cụm, diễn tả các nước đi. Sau nước đi cuối cùng, in ra -1 trên một dòng riêng biệt.  
Trong dòng đầu tiên của cụm, in ra C - số lượng đỉnh mà bạn sẽ đặt các ô trong nước đi này, C là 
một số nguyên dương,  nếu bạn sẽ bị wrong answer. 
Sau đó, in ra C dòng, mỗi dòng phải chứa một số nguyên và một chữ các in hoa cách nhau bởi 
dấu cách, thể hiện đỉnh mà bạn sẽ đặt ký tự và ký tự mà bạn muốn đặt. Trong trường hợp bạn 
hiện tại không có ký tự đó, hoặc đặt vào một đỉnh mà đã có một ký tự ở đó rồi, bạn sẽ bị wrong 
answer.   
Dòng tiếp theo chứa một số nguyên L, là độ dài của từ mà bạn tìm được. Nếu L không phải số 
nguyên dương, bạn sẽ bị wrong answer. 
Dòng tiếp chứa L số nguyên dương cách nhau bởi dấu cách, thể hiện một đường đi đúng trên đồ 
thị mà tạo thành từ chứa có trước đó. Có thể bạn đã biết, đường đi này không nhất thiết phải là 
đường đi đơn. Nếu các số nguyên này không thể hiện một đường đi đúng, hoặc nếu không có ký 
tự nào vừa được đặt có mặt trong từ, bạn sẽ bị wrong answer. 
Dòng tiếp theo chúa một xâu L chứa các in hoa, thể hiện từ mà bạn tìm ra. Trong trường hợp từ 
đó không nằm trong từ điển, hoặc từ này đã được tìm ra trước đó, hoặc từ này không trùng với 
đường đi được nêu ra trước đó, bạn sẽ bị wrong answer. 
Cuối cùng nếu tất cả các điều kiện trên được thỏa mãn, bạn sẽ nhận được thông báo accepted. 
Chú ý là bạn được biến ký tự rỗng thành bất các ký tự khác nhau trong các lượt khác nhau. Và 
bạn cũng phải sử dụng ít nhất một đỉnh mà bạn vừa đặt một ký tự vào.  
 
Chi tiết về tương tác 

Đây là một bài tập tương tác, nên sau mỗi output của mỗi nước đi, bạn phải xóa output buffer. 
Với C++, bạn làm điều đó bằng hàm  fflush(stdout);. 

http://www.codechef.com/download/NOV15/SCRABBLE.txt


Sau khi bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được một xâu S, mà trong đó các ký tự được sử dụng sẽ 
được thay bằng cách ký tự mới.   
 

Giới hạn 

Test của bài tập này được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm có 5 test.  
Nhóm 1: 

 1 ≤ N ≤ 104 
 M = N-1 
 Hai đỉnh (ith và jth) được nối với nhau nếu |i-j|=1. 
 K = 104 
 Bạn đầu không có đỉnh nào chứa ký tự. 

Group 2: 
 1 ≤ N ≤ 104 
 M = N-1 
 Hai đỉnh (ith và jth) được nối với nhau nếu |i-j|=1. 
 K = 104 

Group 3: 
 1 ≤ N ≤ 105 
 M = N-1 
 Đồ thị là cây. 
 K = 105 

Group 4: 
 1 ≤ N ≤ 105 
 N-1 ≤ M ≤ 105 
 Đồ thị liên thông. 
 K = 105 

Hơn nữa, trong tất cả các test: 
 1 ≤ trọng số mỗi đỉnh ≤ 10 

 

Sinh test 

Mỗi test chúng tôi cho bạn sinh ra đồ thị một cách ngẫu nhiên. 0 đến 5% số đỉnh trong đồ thị này 
sẽ được điền ký tự,  
và số còn lại không được điền.  
Xâu T gồm K ký tự Latin in thường, hoặc một dấu gạch ngang thể hiện một ký tưj bất kỳ.  
Tần số của mỗi ký tự được cho ở trên. Ký tự của T được xáo trộn ngẫu nhiên.  
Sau đó, một tiền tố của T với độ dài từ 0 đến N * 0.05 được chọn, và ký tự từ tiền tốt này được 
đặt vào một tập ngẫu nhiên các đỉnh - mỗi ký tự từ tiền tố được đặt vào một đỉnh của đồ thị và 
không có hai ký tự nào được đặt vào cùng một đỉnh. Sau đó, tiền tố này sẽ được xóa khỏi T. 
Xâu S trong bất kỳ thời điểm nào đại diện cho min{20, |T|} ký tự chưa sử dụng của T. Sau khi 
một ký tự nào đó được sử dụng, lần xuất hiện đầu tiên của nó sẽ được xóa khỏi T, để cho trong 
lượng tiếp theo, min{20, |T|} ký tự sẽ trở thành chuỗi S. 
occurrence is removed from the string T, so in the next turn, the first min(20, |T|) symbols are 
output as S again. 
 



Tính điểm 

 
Số điểm của lời giải của bạn cho mỗi test bằng tổng của các lời giải trong các lượt.  
Tổng số điểm của lời giải bằng tổng số điểm của tất cả các test. Trong khi cuộc thi diễn ra, điểm 
chỉ được tính trên một test trong mỗi nhóm (tức là có 4 test tổng cộng). 
 

Ví dụ 

input 1: 
2 
ABCDEF 
GHIJKL 
15 14 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 1 2 3 4 5 
............... 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 
10 11 
11 12 
12 13 
13 14 
14 15 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 
Output 1: 
6 
1 G 
2 H 
3 I 
4 J 
5 K 
6 L 
6 
1 2 3 4 5 6  
GHIJKL 
 
Có nghĩ là bạn tìm được xâu GHIJKL. Sau khi bạn xóa output buffer, bạn sẽ nhận được xâu S. 
 



ABCDEFMNOPQRSTUVWXYZ 
 
Output 2: 
6 
7 A 
8 B 
9 C 
10 D 
11 E 
12 F 
6 
7 8 9 10 11 12 
ABCDEF 
-1 
 
 
 

Giải thích 

Hãy tính điểm cho hai từ bạn vừa tìm được.  
Từ GHIJKL: 
Ký tự G ở đỉnh 1, vì vậy, số điểm là 9 × 2 = 18 
Ký tự H ở đỉnh 2, vì vậy, số điểm là 8 × 4= 32 
Ký tự I ở đỉnh 3, vì vậy, số điểm là 7 × 1 = 7 
Ký tự J ở đỉnh 4, vì vậy, số điểm là 6 × 8 = 18 
Ký tự K ở đỉnh 5, vì vậy, số điểm là 5 × 5 = 18 
Số điểm của lượt này là 18 + 32 + 7 + 48 + 25 + 4 = 134 
 
Từ ABCDEF: 
Ký tự A ở đỉnh 7, vì vậy, số điểm là 3 × 1 = 3 
Ký tự B ở đỉnh 8, vì vậy, số điểm là 2 × 3 = 6 
Ký tự C ở đỉnh 9, vì vậy, số điểm là 1 × 3 = 3 
Ký tự D ở đỉnh 10, vì vậy, số điểm là 10 × 2 = 20 
Ký tự E ở đỉnh 11, vì vậy, số điểm là 1 × 1 = 1 
Ký tự F ở đỉnh 12, vì vậy, số điểm là 2 × 4 = 8 
 
Số điểm của lượt này là 3 + 6 + 3 + 20 + 1 + 8 = 41 
Tổng số điểm của trò chơi là 134 + 41 = 175. Đây là điểm mà bạn sẽ nhận được với output trên.  

Example #2 

input 1: 
2 
SING 
SINGINGS 
5 5  
1 2 3 4 5 



..... 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
4 2 
GGIINNSS 
 
Output 1: 
4 
1 S 
2 I 
3 N 
4 G 
4 
1 2 3 4 
SING 
 
Có nghĩ là bạn tìm được xâu SING. Sau khi bạn xóa output buffer, bạn sẽ nhận được xâu S. 
 
 
GINS 
 
Output 2: 
1 
5 S 
1 2 3 4 2 3 4 5 
SINGINGS 
-1 
 
Đường đi không cần phải là đường đi đơn.  
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