
 

 

Nasty Queries 

Hussain đang tìm hiểu về lý thuyết đồ thị và anh ta đã đưa ra một đồ thị mới gọi là đồ thị 
Deadwing. 
 
Từ một đồ thị vô hướng, chúng ta có thể chia các đỉnh vào các thành phần liên thông riêng, sao 
cho hai đỉnh thuộc cùng một thành phần liên thông khi và chỉ khi chúng được nối bởi một dãy 
các cạnh. 
 
Chúng ta gọi một đồ thị là Good nếu với mọi đỉnh, có một đường đi bắt đầu từ đỉnh đó và kết 
thúc cũng ở đỉnh đó và đi qua mọi cạnh chính xác một lần. Nói cách khác, với mọi đỉnh, bạn cần 
bắt đầu tử đỉnh đó, đi qua các cạnh, kết thúc ở đỉnh đó và phải đi qua tất cả các cạnh chính xác 
một lần. 
 
Đồ thị Deadwing là một đồ thị vô hướng thỏa mãn nếu đồ thị được chia ra thành các thành phần 
liên thông thì mỗi thành phần liên thông là Good. 
 
Hussain có một đồ thị vô hướng gồm N đỉnh và tập hợp M cạnh: E1, E2, ..., EM. Các đỉnh được 
đánh số từ 1 tới N. Anh ta muốn hỏi bạn Q truy vấn. Mỗi truy vấn được thể hiện bằng hai số 
nguyên l, r. Bạn cần chỉ ra đồ thị được tạo từ cạnh thứ l đến cạnh thứ r có tạo thành đồ thị 
Deadwing hay không. Nghĩa là một đồ thị mới có cùng tập đỉnh với đồ thị gốc, nhưng tập hợp 
các cạnh chỉ chứa là El, El+1, ..., Er. Bạn cần kiểm tra xem đồ thị đó có là Deadwing hay không. 

 

Dữ liệu ra 

 Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N, M là số lượng đỉnh và số lượng cạnh của đồ thị. 
 Dòng thứ i trong M dòng tiếp theo chứa hai số nguyên ui, vi thể hiện có một cạnh nối 

giữa hai đỉnh ui và vi.  
 Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q là số lượng truy vấn. 
 Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên l, r. 

Dữ liệu ra 

 In ra Q dòng, dòng thứ i chứa một từ “Yes” nếu đồ thị trong truy vấn thứ i là Deadwing. 
Ngược lại in ra “No”. (không có ngoặc kép). 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ M, Q ≤ 106 
 1 ≤ ui, vi ≤ N 
 1 ≤ l ≤ r ≤ M, trong mọi truy vấn 
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 Có thể có nhiều hơn một cạnh cùng nối hai đỉnh. Nhưng không có cạnh nào nối một đỉnh 
với chỉnh nó. Tức là ui ≠ vi. 

 

Ví dụ 

Input: 
4 6 
1 2 
3 1 
2 3 
4 1 
2 4 
1 2 
3 
1 3 
2 4 
1 6 
 
Output: 
Yes 
No 
Yes 

 

Giải thích 

Đồ thị ban đầu có dạng như sau 

 

Truy vấn đầu tiên tương ứng với 3 cạnh E1, E2 và E3: 



 

Nó có hai thành phần liên thông và cả hai đều là Good. Do đó đây là đồ thị Deadwing. 

Truy vấn thứ hai tương ứng với các cạnh E2, E3 và E4: 

 

Nó chỉnh gồm một thành phần liên thông nhưng không Good. Bởi bạn không thể bắt đầu đi từ 
đỉnh 2 (hoặc bất kỳ đỉnh nào khác) nó đi qua các cạnh đúng một lần và quay lại đỉnh 2. Do đó nó 
không là đồ thị Deadwing. 

Truy vấn thứ ba có dạng đồ thị gốc. Nó chỉ có một thành phần liên thông và là Good. Ví dụ bắt 
đầu đi từ đỉnh 1 bạn có thể đi đường E2, E3, E1, E6, E5, E4. Do đó nó là đồ thị Deadwing 


