
 

 

Chef Designed a Network 

 

Chef là một kỹ sư mạng ở CodeChef. Hiện tại, anh ấy đang thiết kế một mạng nối N máy tính (đánh số 
từ 1 tới N). 

Một mạng cần gồm N máy tính và M dây nối. Thông thường, một dây sẽ nối hai máy tính khác nhau, 
nhưng Chef cũng đồng ý nối một máy tính với chính nó. Vì vậy, gọi một cặp máy (u, v) được nối bằng 
một dây cáp thì 1 ≤ u ≤ v ≤ N. Tuy nhiên, với mỗi cặp máy tính (u, v), chỉ có tối đa một dây nối trực 
tiếp giữa chúng. 

Gọi hệ số tiêu thụ dữ liệu của một máy tính là số lượng máy tính nối trực tiếp tới nó. Đặc biệt, nếu một 
máy tính v được nối trực tiếp với chính nó (bằng một dây cáp (v, v)), nó chỉ được tính nối với chính 
mình một lần. Hệ số tiêu thụ dữ liệu của toàn bộ mạng là tổng hệ số tiêu thụ dữ liệu của tất cả các máy 
tính. 

Trong một mạng, mỗi máy tính cần được kết nối (trực tiếp hoặc gián tiếp) tới tất cả các máy tính khác 
để chúng có thể giao tiếp với nhau. 

Xác định xem có cách thiết kế mạng nào không. Nếu có, tìm hệ số tiêu thụ dữ liệu nhỏ nhất có thể của 
toàn mạng. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – hệ số tiêu thụ dữ liệu nhỏ nhất hoặc -1 nếu 
Chef không thể thiết kế được hệ thống mạng. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5⋅105  

 1 ≤ N ≤ 106  

 0 ≤ M ≤ 1015 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

September Long Challenge 2019 



 1 ≤ N ≤ 10  

 0 ≤ M ≤ 103  

Subtask #2 (10 điểm): 1 ≤ T ≤ 102  

Subtask #3 (10 điểm): 1 ≤ T ≤ 103  

Subtask #4 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

3 
2 3 
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3 3 

Output 

2 
2 
2 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Hệ thống mạng tối ưu duy nhất là nối máy 1 với máy 2, nối máy 1 với chính nó và máy 2 với 
chính nó. Thì hệ số tiêu thụ dữ liệu của mỗi máy tính là 2 bởi nó nối trực tiếp với chính nó và với một 
máy tính khác. 

Ví dụ 3: Ở đây, các dây cáp có thể nối các cặp máy tính (1, 2), (1, 3) và (2, 3). Hệ số tiêu thụ dữ liệu 
của mỗi máy tính là 2. Có một cấu hình để hệ số tiêu thụ dữ liệu của mỗi máy là 1 đó là mỗi máy tự 
nối với chính nó. Tuy nhiên toàn bộ máy tính không được kết nối với nhau nên nó không phải là cấu 
hình thỏa mãn.  

 


