
 

 

Di tích lịch sử (HISTJUNK) 

Sau cuộc chiến lớn ở vùng đất ChefLand, thị trấn ChefTown có N địa điểm lịch 

sử đều là nơi tham quan, và M con đường gạch nối chúng. Có thể tới một địa 

điểm từ một điểm khác thông qua các điểm trung gian. Ủy ban nhân dân 

(CTRC) muốn làm cho thị trấn ChefTown tiện lợi hơn để thu hút khách du lịch. 

Một yêu cầu quan trọng cho thị trấn cổ là phải “trong trung tâm thành phố” 

(mới). Với mục đích này, mỗi địa điểm V chứa thông số d(V) là số lớn nhất 

trong các khoảng cách ngắn nhất bạn phải vượt qua để tới các địa điểm khác 

trong thị trấn. 

 

Ví dụ này sẽ thể hiện rõ hơn ở hình bên trên. Ở đây, bạn có 5 địa điểm và 5 

đường nối chúng. Ở trong mỗi vòng tròn là thứ tự của từng địa điểm (màu đen), 

bên cạnh mỗi vòng tròn là d(V) (màu vàng) của địa điểm tương ứng. 

Nhìn vào địa điểm được đánh số là 1. Ta có d(1) = 2 bởi vì bạn có thể tới các 

địa điểm khác mà qua không quá hai con đường. Cụ thể, bạn có thể trực tiếp đến 

điểm 2 và 3, do vậy khoảng cách của chúng là 1. Để tới điểm 4, bạn cần đi qua 

điểm 2 rồi sau đó đến điểm 4. Tương tự, bạn có thể đến điểm 5 thông qua 2 con 
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đường. Đương nhiên, bạn có thể đến điểm 4 bằng cách khác: bạn di chuyển đến 

điểm 3, tiếp theo đến điểm 2 rồi cuối cùng đến điểm 4 và cách này làm bạn đi 

qua 3 con đường. Nhưng chúng ta chỉ thích đi đường ngắn nhất, nên d(1) = 2. 

Nếu nhìn vào điểm 5, phải qua một đường để tới điểm 3, hai đường để tới điểm 

1 và 2, và ba đường để tới điểm 4. Vì vậy d(5) = 3. 

Một địa điểm được gọi là trung tâm nếu thông số d(V) của nó là nhỏ nhất so 

với tất cả các địa điểm khác trong thành phố. Trong ví dụ trên, các điểm 1, 2, 3 

là trung tâm và điểm 4, 5 thì không phải. 

Hiện nay, CTRC muốn xây thêm một số địa điểm mới (với một vài cửa hàng và 

tiệm ăn nhanh) và một số con đường nhựa mới nối chúng sao cho tất cả các địa 

điểm lịch sử đều là trung tâm của thị trấn. Để tránh sự lộn xộn, các địa điểm 

mới (không phải địa điểm lịch sử) không được là trung tâm của thị trấn. Ngoài 

ra, theo quy định của CTRC, cấm không được xây dựng đường nhựa nối 2 địa 

điểm lịch sử bởi nó phá vỡ sự cổ kính. 

Tất cả các con đường trong thị trấn, cả đường gạch cũ và đường nhựa mới đều 

là đường hai chiều. 

Hiện tại, CTRC không còn quá nhiều tiền. Họ chỉ có đủ tiền để xây không quá 

2N địa điểm mới và không quá N * (N-1) con đường mới. Hãy giúp họ tìm một 

kế hoạch xây dựng phù hợp hoặc chỉ ra điều đó là không thể. 

INPUT 

Dòng đầu của input chứa một số nguyên T là số lượng test, mỗi test được biểu 

diễn như sau. 

Dòng đầu mỗi test chứa số nguyên N và M là số địa điểm lịch sử và số con 

đường nối chúng. 

M dòng tiếp theo chứa các cặp số nguyên X và Y (cách nhau bởi dấu cách) thể 

hiện có đường nối giữa địa điểm X và địa điểm Y. 

OUTPUT 

Với mỗi test, output là câu trả lời theo mẫu sau: 

Nếu không thể đề ra kế hoạch thỏa mãn yêu cầu, in ra một dòng duy nhất là  “-1 

-1” ( không có dấu nháy trên ). 



Ngược lại, 

-         Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên: J và A là số địa điểm và số con đường 

được xây thêm. Hai số này lần lượt phải không vượt quá 2 * N và N * (N - 1). 

-         Tiếp theo, A dòng thể hiện các con đường mới bằng cặp số nguyên cách 

nhau bởi dấu cách. Các địa điểm mới được đánh số N+1 N+2 ... N+J. Sau khi 

xây dựng các con đường đó, từ một địa điểm có thể đến tất cả các địa điểm khác 

(có thể đi qua các địa điểm trung gian). Không được có quá một con đường nối 

hai địa điểm và không có con đường nào nối một điểm với chính nó. 

Giới hạn: 

-         1 ≤ T ≤ 20 

-         1 ≤ N ≤ 100 

-         N-1 ≤ M ≤ N * (N - 1) / 2 

-         1 ≤ X, Y ≤ N 

-         Trong hệ thống đường ban đầu, một điểm được nối với điểm khác bởi không 

quá một đường và không có con đường nào nối một điểm tới chính nó. Ngoài ra 

điều kiện đó cũng phải thỏa mãn với những địa điểm và con đường mới. 

Ví dụ 

Input: 

2 

4 4 

1 2 

2 3 

3 4 

4 1 

4 6 

1 2 

2 3 

3 4 



4 1 

1 3 

2 4 

Output: 

4 4 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

0 0 

Giải thích: 

Trong ví dụ đầu tiên, hệ thống đường thu được thỏa mãn điều kiện cần thiết. 

Chú ý rằng bạn không nhất thiết phải giảm thiểu tối đa số lượng đường và địa 

điểm mới. 

Trong ví dụ thứ hai, bạn có thể để nguyên mọi thứ bởi vì đồ thị ban đầu đã 

thỏa mãn điều kiện. 

 


