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THE AUTOTASK ROBOT 

 

Deskripsi Soal 

Alex adalah seorang Mahasiswa jurusan Teknik Informatika di UNPAR. Pada dasarnya dia adalah 

orang yang sangat malas, hari demi hari dilewatinya dengan memikirkan hal apa yang kira-kira 

dapat membuat hidup menjadi sangat-sangat indah untuk dilalui oleh seorang pemalas. Suatu 

hari Alex mendapatkan sebuah ide, yaitu membuat sebuah Autotask Robot yang dapat 

menjalankan kumpulan instruksi yang diberikan oleh Alex sesuai dengan prioritasnya. Menurut 

Alex, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah program yang dapat mengatur 

urutan instruksi yang akan dijalankan oleh Autotask Robot berdasarkan prioritasnya. Karena 

pada dasarnya Alex adalah seorang pemalas, maka Ia  meminta bantuan anda selaku peserta 

Kompetisi Pemrograman IX agar hidup Alex dapat menjadi lebih indah (baca: Malas :p). 

 

Program yang anda buat akan menerima kumpulan instruksi dan hubungan antar instruksi, 

tugas anda adalah menentukan urutan instruksi yang harus dilakukan agar memenuhi prioritas. 

Jika terdapat dua atau lebih instruksi yang memiliki prioritas setara, maka yang dilakukan 

terlebih dahulu adalah instruksi yang lebih awal diterima oleh Autotask Robot. 

 

Spesifikasi Input 

Baris pertama dari input adalah sebuah bilangan T, 1 <= T <= 30 yang merupakan jumlah kasus. Baris 

pertama dari setiap kasus adalah sebuah bilangan N, 2 <= N <= 10 yang merupakan jumlah instruksi, 

N baris berikutnya adalah nama-nama instruksi yang harus dilakukan. Baris berikutnya adalah sebuah 

bilangan M, 1 <= M <= 20 yang merupakan jumlah hubungan antar instruksi, M baris berikutnya akan 

berisi  2 buah bilangan X dan Y yang akan dipisahkan oleh spasi, 2 <= X,Y <= N yang berarti instruksi Y 

harus dilakukan setelah instruksi X. Anda dapat mengasumsikan bahwa jika instruksi X harus 

dilakukan setelah Y, maka tidak akan ada input yang menyatakan instruksi Y harus dilakukan setelah 

instruksi X. 
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Spesifikasi Output 

Output setiap kasus terdiri dari N baris yaitu instruksi-instruksi yang telah diurutkan melalui 

prioritasnya. Setiap kasus akan diakhiri dengan text “---“. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

contoh output. 

 

Contoh Input 

2 

5 

Memanggil Alex untuk makan 

Memasak 

Menaruh makanan 

Membuat minuman 

Menaruh minuman 

4 

2 3 

4 5 

3 1 

5 1 

4 

Menyiapkan sarapan 

Menyuruh Alex mandi 

Merapihkan kamar Alex 

Membangunkan Alex 

3 

4 2 

2 3 

2 1 
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Contoh Output 

Memasak 

Membuat minuman 

Menaruh makanan 

Menaruh minuman 

Memanggil Alex untuk makan 

--- 

Membangunkan Alex 

Menyuruh Alex mandi 

Menyiapkan sarapan 

Merapihkan kamar Alex 

--- 

 


