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Balancing Network Revisited 

 
N সংখ�ক সমা�রাল তার বাম হেত ডান িদেক �গেছ। তার�েলা উপর হেত িনেচর িদেক 1 �থেক                
N ন�র �ারা িচি�ত। M সংখ�ক য� রেয়েছ �য�েলােক ব�ােল�ার বলা হয়, এরা বাম হেত               
ডােন 1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, ব�ােল�ার i তার xi এবং yi �ক                   
সংযু� কের (xi < yi)। তার এবং ব�ােল�ার িদেয় �তির এরকম একটা গঠনেক আমরা একটা               
ব�ােলি�ং �নটওয়াক�   বলব। 
 

 
 
�েত�ক ব�ােল�ার উপেরর িদেক বা িনেচর িদেক তাক করা হেত পাের। সকল ব�ােল�ােরর িদক              
ব�ােলি�ং �নটওয়ােক� র ��ট িনেদ�শ কের। 
 
একটা �টােকন িবেবচনা কেরা �যটা �কান তােরর মধ� িদেয় এমন �কান িব�ু হেত ডান িদেক               
চলা �� কের যা সকল ব�ােল�ােরর বােম অবি�ত। এই চলার পেথ, �টােকনটা �েত�ক             
ব�ােল�ােরর সােথ �ক একবার স�ুখীন হয়। যখনই �টােকনটা একটা ব�ােল�ার i এর স�ুেখ             
আেস, তখন িন��প ঘেট: 

● যিদ �টােকনটা তার xi এর মধ� িদেয় যায় এবং ব�ােল�ার i িনেচর িদেক তাক করা               
থােক, তেব �টােকনটা তার  yi �ত চেল যায় 



 

● অন�থায়, যিদ �টােকনটা তার yi এর মধ� িদেয় যায় এবং ব�ােল�ার i উপেরর িদেক তাক               
করা থােক, তেব �টােকনটা তার  xi �ত চেল যায় 

● অন� সব ��ে�, �টােকনটা অন� তাের চেল যায় না 
● এরপের, �টােকনটা ডান িদেক �যেত থােক 

 
আমরা বলব ব�ােলি�ং �নটওয়ােক� র একটা ��ট: 

● তার i �ক তার j �ত �া�ফম� কের, যিদ একটা �টােকন তার i িদেয় চলা �� কের তেব                  
M ব�ােল�ােরর সব�েলা পার করার পের তার  j �ত চেল যায় 

● তার i ও তার j ইউিনফাই কের, যিদ এটা উভয় তারেকই একই তাের (উভয় হেত িভ�                
হেত পাের) �া�ফম� কের 

● k-নন-ইউিনফাইিয়ং , যিদ k সংখ�ক িভ� তােরর এমন �কান �সট থােক �যন এই ��ট এই              
�সেটর �কান তার �জাড়ােক ইউিনফাই না কের 

 
একটা �দ� ব�ােলি�ং �নটওয়ােক� র জন�, �কান -নন-ইউিনফাইিয়ং ��ট খুেঁজ �বর কেরা      ⌉  ⌈ 2

N      
অথবা িনধ�ারণ কেরা �য এমন �কান ��ট �নই। 
 
ইনপুট: 

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

● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া N এবং M �দওয়া           
থােক। 

● এরপের M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ M) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  xi এবং  yi থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�: 

● যিদ �দ� ব�ােলি�ং �নটওয়ােক� র জন� �কান -নন-ইউিনফাইিয়ং ��ট না থােক,      ⌉  ⌈ 2
N     

তেব এক লাইেন ি�ং  "failure" (quotes ছাড়া) ি�� করেত হেব। 
● অন�থায়, এক লাইেন M �দেঘ��র একটা ি�ং ি�� করেত হেব। এই ি�ং �কান             ⌉  ⌈ 2

N

-নন-ইউিনফাইিয়ং ��ট বণ�না করেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এটার i-তম অ�র            
হেব '^' যিদ i-তম ব�ােল�ার উপেরর িদেক তাক করা হয় অথবা এটা হেব 'v' যিদ i-তম                
ব�ােল�ার িনেচর িদেক তাক করা হয়। 



 

শত� াবিল: 
- 1 ≤ T ≤ 103 
- 2 ≤ N ≤ 106 

- 1 ≤ M ≤ 106 

- 1 ≤ xi < yi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  
- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 6 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (7 পেয়�) : M ≤ 10 
- সাবটা� #2 (14 পেয়�) : 

- N ≤ 10 
- M ≤ 103 

- সব �ট�েকেসর  M এর �যাগফল 10 4 পার করেব না 
- সাবটা� #3 (29 পেয়�) :  N, M ≤ 100 
- সাবটা� #4 (50 পেয়�) : মলূ শত� াবিল 

 
নমনুা ইনপুট : 
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3 3 
1 2 
2 3 
1 3 
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1 2 
3 4 
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2 4 
2 3 
1 4 
 
 
 



 

নমনুা আউটপুট : 
^^^ 
v^vv^v 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: �য ��েট সকল ব�ােল�ার উপেরর িদেক তাক করা থােক ("^^^") �সটা তার 1 �ক                
িনেজর মধ� �া�ফম� কের, তার 2 �ক তার 1-এ �া�ফম� কের এবং তার 3 �ক তার 2-�ত                 
�া�ফম� কের। আমরা �দখেত পাই �য এই ��ট তার 1 এবং 3 �ক (বা তার 2 এবং 3 �ক)                   
ইউিনফাই কের না, তাই এটা 2-নন-ইউিনফাইিয়ং। এই ব�ােলি�ং �নটওয়ােক� র আেরকটা          
2-নন-ইউিনফাইিয়ং ��ট হল  "^^v"। অবিশ� 6 টা ��ট 2- নন-ইউিনফাইিয়ং নয়। 
 
�কস 2: 

 


