
 

 

Attack of the Bugs 
 

Tàu vũ trụ của Anakin đang bị tấn công bởi những con Buzz droid. Buzz droid có ý muốn vô 

hiệu hóa hơn là tiêu diệt mục tiêu của chúng. Chúng làm được như thế nhờ các lỗi trong chương 

trình của phần mềm.  

Một module quan trọng của tất cả các bộ điều khiển định vị là thuật toán Floyd-Warshall. Đoạn 

code Floy-Warshall có dạng như sau: 

 
n <- số đỉnh trong đồ thị 

 

adj[n][n] <- ma trận kề(0/1) của một đơn đồ thị vô hướng 

 

connected[n][n] <- ma trận hai chiều kích thước n * n 

 

for (i=1; i<=n; i++) 

  for (j=1; j<=n; j++) 

    connected[i][j] = adj[i][j] 

 

for (p=1; p<=n; p++)    // chỉ chạy đến n - k sau khi lập trình 

lại 

  for (i=1; i<=n; i++) 

    for (j=1; j<=n; j++) 

      connected[i][j] = (connected[i][j])  

   || (i!=j && connected[i][p] && 

connected[p][j]) 

 

return connected 

 

Do bị lập trình lại bởi Buzz droid, vòng lặp của p chỉ chạy từ 1 đến n-k. Nhiệm vụ của bạn là tìm 

số đồ thị đơn vô hướng không trọng số mà chương trình bị sửa vẫn trả về giá trị đúng. Hai đồ thị 

được coi là khác nhau nếu ma trận kề của chúng khác nhau. 

 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test. Mô tả của T test 

như sau. Mỗi test gồm một dòng chứa hai số nguyên, n và k. 

 

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 Với mỗi test, xuất ra một dòng chứa số lượng đồ thị (lấy phần dư cho 10
9
 + 7) mà đoạn 

code bị lỗi vẫn trả về giá trị đúng. 

 

Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 17000 

Snackdown 15, Final Round 



 1 ≤ n ≤ 180 

 0 ≤ k ≤ n 

 

Ví dụ: 

 

Input: 

3 

1 1 

2 2 

3 1 

 

Output: 

1 

2 

7 

 

Giải thích 

 

Tất cả các đồ thị có kích thước là 1 hoặc 2 đều ra kết quả đúng bởi ma trận không bị thay đổi qua 

những phép lặp. Với n = 3, k = 1, trong tổng số 8 đồ thị, chỉ có một đồ thị mà kết quả sai: đồ thị 

có tập cạnh {{1,3} , {2,3}}. 

  

 


