
 

 

Meeting location 
  

Đây là một bài tập tương tác. Có nghĩa là mỗi khi bạn in ra thứ gì, bạn phải kết thúc bằng ký tự 
xuống dòng và flush output. Ví dụ, trong C++ sẽ sử dụng hàm fflush(stdout), trong Java gọi 
System.out.flush(), trong Python — sys.stdout.flush(), và trong Pascal — flush(output). Chỉ sau 
khi flush output bạn mới có thể đọc tiếp input. 

Alice và Bob đang nói về chuyến đi tới Byteland. Một đất nước có thể biểu diễn bởi một đồ thị 
vô hướng với n thành phố và m đường hai chiều. Có tối đa 1000 thành phố và số đường nằm 
trong khoảng từ 0 tới n * (n-1) / 2. Đồ thị không nhất thiết phải liên thông. 

Alice thích thăm những thành phố nối trực tiếp tới nhau. Cô ấy chọn ka đỉnh tạo thành một nhóm 
(tức là mọi cặp thành phố phải có đường nối trực tiếp). Bob thì ngược lại, anh ta thích thăm 
những thành phố không trực tiếp nối đến nhau. Anh ta chọn kb đỉnh tạo thành một tập hợp riêng 
rẽ của đồ thị (tức là không có cặp thành phố nào có đường nối trực tiếp tới nhau). 

Alice và Bob muốn biết liệu hành trình của họ có thành phố nào chung hay không. Nhiệm vụ 
tưởng như đơn giản này thực tế lại phức tạp vì Alice và Bob có bản đồ bằng các ngôn ngữ khác 
nhau.  

Bản đồ của Alice có các thành phố với tên a1, a2, …, an. Bản đồ của Bob chứa các thành phố có 
tên là b1, b2, …, bn. Những tên này đôi một khác nhau. 

Thật may mắn cho bạn, trình chấm biết cách để dịch xâu giữa các ngôn ngữ. Nói cách khác, có 
một hàm ẩn f để chương trình chấm biết được với mọi i tồn tại một j duy nhất sao cho f(ai) = bj, 
và ap, aq có cạnh nối trực tiếp khi và chỉ khi f(ap),f(aq) có cạnh nối trực tiếp. Chúng ta gọi f-1(x) 
là hàm ngược lại với f. Có thể thấy, f dịch xâu từ ngôn ngữ A ra ngôn ngữ B và f-1 dịch từ ngôn 
ngữ B sang ngôn ngữ A. 

Dịch các từ cần rất nhiều cố gắng. Bạn có thể giúp Alice và Bob bằng việc dịch ít nhất có thể. 
Bạn có thể hỏi chương trình chấm giá trị của f(ai), hoặc giá trị của f-1(bj). Bạn có thể chỉ hỏi 
chương trình chấm tối đa 10 câu hỏi. Sau khi hỏi xong, bạn phải xác định được Alice và Bob sẽ 
thăm những thành phố nào chung. Nói cách khác là kiểm tra xem tồn tại một thành phố ai mà 
Alice tới thăm và một thành phố bj mà Bob tới thăm sao cho f(ai) = bj. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa 4 số nguyên n, m, ka, kb. Dòng tiếp theo chứa miêu tả về bản đồ theo 
ngôn ngữ của Alice rồi miêu tả bản đồ theo ngôn ngữ của Bob. 

 Một bản đồ có thể được miêu tả như sau: Dòng đầu tiên chứa n xâu. Xâu ka đầu tiên 
(tương tự với kb) thể hiện những thành phố mà Alice (tương tự với Bob) sẽ tới thăm. m 
dòng tiếp theo, mỗi dòng thể hiện một cạnh vô hướng nối hai thành phố. 
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Tương tác 

Để hỏi một câu, in ra “A s” để thể hiện bạn muốn biết giá trị của f(s) (với s phải thuộc một trong 
các giá trị a1, a2, …, an). In ra “B s” thể hiện bạn muốn biết giá trị của  f-1(s) (s phải là một trong 
những giá trị b1, b2, …, bn). Đừng quên flush câu hỏi sau khi in ra nó. Chương trình chấm trả lời 
câu hỏi bằng việc in ra một xâu thể hiện câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Bạn được hỏi tối đa 10 
câu. 

Khi bạn đã kết thúc việc hỏi, và đã sẵn sàng trả lời câu hỏi chính là Alice và Bob có tới thăm 
thành phố nào chung hay không, in ra “C s” với s là “Yes” hoặc “No”. 

Ràng buộc 

 1 ≤ n ≤ 1000 
 0 ≤ m ≤ n * (n-1) / 2 
 1 ≤ ka ≤ n 
 1 ≤ kb ≤ n 

Tên các thành phố đôi một khác nhau và có từ 1 tới 10 ký tự. Tất cả các tên chỉ chứa các ký tự 
thường. Nó đảm bảo rằng ka thành phố đầu tiên trong bản đồ của Alice liên thông với nhau, và 
 kb thành phố đầu tiên trong bản đồ của Bob rời rạc với nhau. Bản đồ được miêu tả đảm bảo cho 
hàm ẩn f mà trình chấm có. 

 

Ví dụ 
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Giải thích 

Chúng ta có 4 thành phố và 3 con đường. Bản đồ của Alice có các thành phố “ab”, “bc”, “cd”, 
“de”. Bản đồ của Bob có các thành phố “w”, “y”, “x”, “z”. Alice thăm thành phố {“ab}. Bob 
thăm thành phố {“w”}. Ở đây, bạn thấy tương tác trong ví dụ. Hàm dịch trong trường hợp 
này "ab" = "z", "bc" = "y", "cd" = "x", "de" = "w". Ta thấy Alice và Bob không thăm thành phố 
nào chung nên câu trả lời cuối cùng là No. 


