
 

 

Year 3017 
 

Chào mừng đến với năm 3017! Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều sau một nghìn năm. Giờ đây mọi 
người không chỉ sống trên Trái Đất. Họ sống trên nhiều hành tinh. Và còn một điều ngạc nhiên 
nữa là họ sống trong nhiều vũ trụ song song đã được khám phá ra. 

Có vô số vũ trụ song song, mỗi vũ trụ có N hành tinh. Các hành tinh trong một vũ trụ được đánh 
số từ 1 tới N. Các hành tinh bên trong một vũ trụ được kết nối bởi N-1 đường hầm hai chiều theo 
dạng chỉ có một con đường đi giữa mọi cặp hành tinh trong cùng một vũ trụ. Mạng lưới các 
đường hầm trong mọi vũ trụ đều như nhau. Nghĩa là, nếu có một đường hầm nối giữa hai hành 
tinh q1 và q2 trong một vũ trụ thì cũng có đường nối giữa hành tinh q1 và q2 trong mọi vũ trụ. 

Các vũ trụ được đánh số bắt đầu từ 1 và những hành tinh trong cùng một vũ trụ được đánh số từ 
1 tới N. Do đó có một hành tinh được xác định bởi số số thứ tự hành trinh đó trong vũ trụ và số 
thứ tự của vũ trụ chứa nó. 

Cũng có cả M đường đi teleport hai chiều để bạn đi từ một hành tinh tới một hành tinh khác mà 
kể cả khi chúng không cùng vũ trụ. Mỗi teleport được miêu tả bởi 4 số p1, u1, p2, u2. Có nghĩa là 
bạn có thể đi từ hành tinh thứ p1 ở vũ trụ u1 tới hành tinh thứ p2 ở vũ trụ u2 và ngược lại. 

Tất cả các đường hầm và các teleport tốn 1 đơn vị thời gian để đi qua. 

Chef muốn tìm ra khoảng cách ngắn nhất giữa hai địa điểm. Anh ta có Q truy vấn cần được trả 
lời. Hãy giúp anh ấy. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, M và Q lần lượt là số lượng hành tinh trong một vũ 
trụ, số lượng teleport và số truy vấn. 

• N – 1 dòng tiếp theo thể hiện các hầm nối các hành tinh trong cùng một vũ trụ. Mỗi dòng 
chứa hai số nguyên thể hiện nhãn của hai hành tinh được kết nối. 

• M dòng tiếp theo miêu tả các teleport, mỗi dòng chứa 4 số nguyên p1, u1, p2, u2 được 
miêu tả bên trên. 

• Q dòng tiếp theo thể hiện các truy vấn. Mỗi dòng chứa 4 số nguyên p1, u1, p2, u2 thể hiện 
bạn cần tìm khoảng cách của đường đi ngắn nhất giữa hành tinh thứ p1 ở vũ trụ u1 và 
hành tinh thứ p2 ở vũ trụ u2 
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Dữ liệu ra 

• Mỗi truy vấn in ra câu trả lời trên một dòng. Nếu một hành tinh có thể tới hành tinh kia 
thì in ra độ dài đường đi ngắn nhất giữa chúng. Ngược lại in ra “impossible” (không chứa 
ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 300,000 
• 1 ≤ M ≤ 100,000 
• 1 ≤ Q ≤ 10 
• 1 ≤ p1, p2 ≤ N 
• 1 ≤ u1, u2 ≤ 200,000 
• Toàn bộ đồ thị (chứa cả đường hầm và teleport) không có hai đỉnh được nối bằng nhiều 

cạnh và không có cạnh nào nối một đỉnh với chính nó. 
Có nghĩa là với mọi bốn số nguyên a, b, c, d thì có tối đa một kết nối trực tiếp (tức là một 
đường hầm hoặc một teleport) giữa hành tinh thứ a của vũ trụ b và hình tinh thứ c của vũ trụ 
d. Và nếu có kết nối thì a ≠ c hoặc b ≠ d. 
 

 

Ví dụ 

Input1: 
3 3 3 
1 2 
2 3 
1 1 1 2 
3 3 3 2 
1 2 3 3 
2 1 2 2 
2 1 2 3 
1 2 3 2 
 
Output1: 
3 
4 
2 

 

Giải thích 1: Có N = 3 hành tinh trong mỗi vũ trụ. Chúng được kết nối bởi cạnh (1, 2) và (2, 3) 
trong mỗi vũ trụ và được miêu tả bởi dòng thứ 2 và dòng thứ 3 trong input. Có M = 3 teleport 
được biểu diễn bởi dòng thứ 4, 5 và 6 trong input. Ví dụ, dòng thứ tư là “1 1 1 2” có nghĩa là có 
một đường teleport giữa hành tinh thứ nhất của vũ trụ thứ nhất và hành tinh thứ nhất của vũ trụ 
thứ hai. Tiếp theo là Q = 3 dòng thể hiện các truy vấn. Ví dụ, dòng thứ 7 là “2 1 2 2” thể hiện câu 



hỏi tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hành tinh thứ hai của vũ trụ thứ nhất và hành tinh thứ hai 
của vũ trụ thứ hai. 

Bản đồ được trông như sau: 

 
Nét kẻ liền thể hiện đường hầm còn nét kẻ đứt thể hiện đường teleport. 

Trong truy vấn đầu tiên, chúng ta cần tìm ra độ dài đường đi ngắn nhất giữa hành tinh thứ hai 
của vũ trụ thứ nhất và hành tinh thứ hai của vũ trụ thứ hai. Nếu chúng ta bắt đầu từ hành tinh thứ 
hai của vũ trụ thứ nhất, chúng ta có thể đi tới hành tinh thứ nhất của vũ trụ thứ nhất với 1 đơn vị 
thời gian. Sau đó chúng ta có thể dùng teleport để đến hành tinh thứ nhất của vũ trụ thứ hai cũng 
mất 1 đơn vị thời gian. Cuối cùng, chúng ta có thể dùng một đường hầm để đi tới hành tinh thứ 
hai của vũ trụ thứ hai trong 1 đơn vị thời gian nữa. Tổng thời gian cần là 3 và chúng ta không có 
cách nào tốt hơn. Do đó đáp án là 3. 

Trong truy vấn thứ hai, chúng ta cần tìm ra độ dài của đường đi ngắn nhất giữa hành tinh thứ hai 
của vũ trụ thứ nhất và hành tinh thứ hai của vũ trụ thứ ba. Đáp án là 4. 

Trong truy vấn thứ ba, chúng ta cần tìm độ dài đường đi ngắn nhất giữa hành tinh thứ nhất trong 
vũ trụ thứ hai và hành tinh thứ ba trong vũ trụ thứ hai. Đáp án là 2. 

 
Input2: 
4 1 8 
1 2 
1 3 
3 4 
1 30 4 30 
1 30 3 30 
1 30 4 30 
1 53 3 30 
1 53 4 30 
1 13 2 30 
1 30 3 14 
2 14 4 14 
2 30 4 30 
 
Output2: 



1 
1 
impossible 
impossible 
impossible 
impossible 
3 
2 
 
Giải thích 2: Chú ý rằng có thể có teleport giữa hai hành tinh trong cùng một vũ trụ. Như ví dụ, 
chỉ có một teleport trong test này và nó nối giữa hành tinh một và 4 của vũ trụ 30. 
	


