Դինաﬕկ կապակցվածٳթյٳն
Ժամանակի սահմանափակٳմ՝ 2 վայրկյան
Հիշողٳթյան սահմանափակٳմ՝ 256 MB
Կշիռը՝ 100 ﬕավոր

Շարադրանք
Համակարգիչը մտապահٳմ է ինչ-որ ծառ (կապակցված գրաֆ, որը ոչ ﬕ ցիկլ չٳնի)։ Ժամանակի
սկզբնական պահին ٳնենք գրաֆ՝ կազմված ﬕﬕայն այդ ծառի գագաթներից (կողերն բացակայٳմ
են)։
Ժամանակի հաջորդ պահերին կարող են տեղի ٳնենալ հետևյալ գործողٳթյٳնները՝
կողով ﬕացնել ընթացիկ գրաֆի՝ տրված u և v գագաթները. երաշխավորվٳմ է, որ (u, v)
կողը համակարգչի մտապահած ծառից էր։
հեռացնել տրված (u, v) կողը ընթացիկ գրաֆից. երաշխավորվٳմ է, որ (u, v) կողը
ընթացիկ գրաֆٳմ գոյٳթյٳն ٳնի։
պարզել՝ արդյոք ընթացիկ գրաֆٳմ գոյٳթյٳն ٳնի u -ն v -ին ﬕացնող ճանապարհ թե ոչ։
Երաշխավորվٳմ է նաև, որ մտապահված ծառի բոլոր կողերը ավելացվել ٳեն ճիշտ ﬔկ անգամ և
ճիշտ ﬔկ անգամ՝ հեռացվելٳ։ Այսինքն գործընթացի վերջٳմ գրաֆը ոչ ﬕ կող չի պարٳնակի։

Իրականացٳմ
Անհրաժեշտ է իրականացնել 4 ֆٳնկցիա՝
void init(n) - կանչվٳմ է ճիշտ ﬔկ անգամ, բոլոր հարցٳﬓերց առաջ։ Տրվող n -ը ծառի
գագաթների քանակն է,
void connect(u, v) - ընթացիկ գրաֆٳմ ավելացնել (u, v) կողը,
void disconnect(u, v) - ընթացիկ գրաֆից հեռացնել (u, v) կողը,
bool check(u, v) - վերադարձնել true , եթե ընթացիկ գրաֆٳմ (u, v) գագաթները
ﬕացնող ճանապարհ կա, և false ` հակառակ դեպքٳմ։

Ծառի գագաթները համարակալված են 1 -ից n թվերով։ check(u, v) հարցٳﬓեր քանակը
նշանակենք q -ով։

Ներբեռնել grader.h-ը
(data:;base64,I2luY2x1ZGUgPGNzdGRpbz4NCiNpbmNsdWRlIDx2ZWN0b3I+DQoNCnZvaWQgaW5pdChpbnQpOw0KDQpib

Իրականացման օրինակ
#include "grader.h"
void connect(int u, int v) {
// Your code...
}
void disconnect(int u, int v) {
// Your code...
}
void init(int n) {
// Your code...
}
bool check(int u, int v) {
return true; // For example, return true
}

Օրինակ

Հարցումներ

Պատասխաններ

init(3)
connect(1,2)
connect(2,3)
check(1, 2)
disconnect(2, 3)
disconnect(1, 2)
check(1, 2)

True
False

Ենթախնդիրներ
Ենթախնդիր 1 (26 ﬕավոր) 1 ≤ n ≤ 1000 , q ≤ 1000
Ենթախնդիր 2 (20 ﬕավոր) 1 ≤ n ≤ 50000 , q ≤ 50000 , բոլոր check հարցٳﬓերը
նախորդٳմ են բոլոր disconnect հարցٳﬓերին
Ենթախնդիր 3 (54 ﬕավոր) 1 ≤ n ≤ 50000 , q ≤ 50000

