
 

 

December Long Challenge 2018 
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Directing Edges 

 
িনউ ইয়ার হেত আর খুবই অ� সময় বািক! �শফ তাই তার �ব� ��ে�র জন� একটা উপহার                
বানােত িস�া� িনেয়েছ। �স একটা কােনে�ড এবং আনিডেরে�ড িস�ল �াফ বািনেয়েছ যােত            
N �নাড এবং  M এজ রেয়েছ।  
 
�যেহতু �শফ িবেজাড় সংখ�া পছ� কেরনা এবং তার ব�ু আনিডেরে�ড �াফ পছ� কেরনা,             
�শফ িস�া� িনেয়েছ �েত�ক এজেক দইুটা স�াব� িদেকর মেধ� একটা িদক িদেয় িদেব �যন              
পিরবিত� ত �ােফ �েত�ক �নােডর ইনিড�ী �জাড় হয়। একটা �নােডর ইনিড�ী হল অন� �নাড             
�থেক যতটা এজ এই �নােডর িদেক �েবশ কের তার সংখ�া। �ভাবত �শফ রা�াঘের ব�� রেয়েছ,               
তাই �তামােক এজ�েলার িদক িনধ�ারেণ তােক সাহায� করেত হেব। এজ�েলােক িদক িদেয়            
�দওয়ার একটা স�াব� উপায় �বর কেরা অথবা যিদ �দ� শেত� র মেধ� এটা করা অস�ব হয়               
তেব তা বেল দাও, �যন �শফ তার বদেল একটা �কক উপহার িদেত পাের।  
 
ইনপুটইনপুট: 

● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              
সংখ�ক �ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, i-তম লাইেন দইুটা                 

পূণ�সংখ�া  ui এবং  vi রেয়েছ যা �নাড  ui এবং  vi �নােডর মেধ� একটা এজ িনেদ�শ কের।  
 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�: 

● যিদ এভােব এজ�েলার িদক িনধ�ারণ করা অস�ব হয়, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া -1             
ি�� কেরা। 



 

● অন�থায়, এক লাইেন M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া ি�� কেরা। �েত�ক          
�েযাজ� i এর জন�, i-তম পূণ�সংখ�া 0 হেব যিদ i-তম এেজর িদক ui হেত vi এর িদেক হয়                  
অথবা 1 হেব যিদ এটার িদক  vi হেত  ui এর িদেক হয়।  

 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 5 
- 1 ≤ N, M ≤ 105 

- 1 ≤ ui, vi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- ইনপুেট �দওয়া �াফ কােনে�ড, এর মেধ� মাি�পল এজ িকংবা �স�-লপু নাই।  

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (30 পেয়�) :  1 ≤  N, M ≤ 1,000 
- সাবটা� #2 (70 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 
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