
 

 

Directing Edges 
 
Năm mới đang đến rất gần rồi. Vào mỗi dịp này, Chef đều làm những món quà để tặng cho những 
người bạn thân của anh ấy. Anh ấy đã tạo ra một đồ thị đơn giản liên thông và không có hướng 
gồm N đỉnh và M cạnh. 
 
Bởi vì Chef không thích các số lẻ và bạn bè của anh ấy không thích đồ thị vô hướng, Chef quyết 
định đặt các cạnh theo một trong hai hướng để các bậc vào của tất cả các đỉnh của đồ thị kết quả 
là số chẵn. Bậc vào của một đỉnh là số các cạnh có hướng từ đỉnh khác đến đúng đỉnh đó. Như 
thường lệ, Chef rất bận rộn trong nhà bếp, do đó bạn cần giúp Chef định hướng các cạnh. Hãy tìm 
ra một cách để định hướng các cạnh hoặc xác định rằng không thể tìm được giải pháp thỏa mãn 
các điều kiện đã cho để Chef kịp chuẩn bị một món quà khác thay thế - một chiếc bánh nướng 
chẳng hạn. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M 

 Ở M dòng tiếp, với mọi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i chứa hai số nguyên ui và vi thể hiện một 
cạnh giữ đỉnh ui và vi. 

 

Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

 Nếu không thể có cách để định hướng các cạnh theo yêu cầu, hãy in ra -1. 

 Ngược lại, hãy in ra một dòng với M số nguyên. Với mọi i thỏa mãn, dòng thứ i chứa một 
số nguyên: là 0 nếu cạnh i được định hướng từ ui đến vi và là 1 nếu cạnh i được định hướng 
từ vi đến ui. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5 

 1 ≤ N, M ≤ 105 

 1 ≤ ui, vi ≤ N với mọi i.  
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 Đồ thị ở đầu vào là đồ thị liên thông, không chứa những cạnh cùng nối hai đỉnh và những 
cạnh nối một đỉnh với chính nó 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 1 ≤ N, M ≤ 1,000 
Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
4 4 
1 2 
1 3 
2 4 
3 4 
3 3 
1 2 
2 3 
1 3 

Output 

0 0 1 1 
-1 

 


