
 
Balancing Network Revisited 
 
Có N dây điện song song chạy từ trái qua phải. Các dây điện được đánh số từ 1 đến N từ trên 
xuống dưới. Có M thiết bị điện, đánh số từ 1 đến M từ trái qua phải. Với mỗi i, thiết bị thứ i nối 
dây điện xi và yi (xi < yi). Hãy gọi cấu trúc của các dây điện và các thiết bị điện là một mạng điện 
 

                                  
 
Mỗi thiết bị điện có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Các hướng của tất cả thiết bị điện xác định 
trạng thái của mạng điện 
 
Hãy xem xét một tín hiệu bắt đầu di chuyển sang phía bên phải dọc theo một số dây, xuất phát từ 
một điểm trên dây nằm bên trái của tất cả thiết bị điện. Trong suốt quá trình, tín hiệu gặp mỗi thiết 
bị điện chính xác một lần. Mỗi khi tín hiệu gặp thiết bị điện i, những điều sau sẽ xảy ra: 
 

• Nếu tín hiệu di chuyển dọc theo dây xi, và thiết bị điện i hướng xuống dưới, tín hiệu đi 
xuống dây yi 

• Mặt khác, nếu tín hiệu di chuyển dọc theo dây yi, và thiết bị điện i hướng lên trên, tín hiệu 
đi lên dây xi 

• Trong các trường hợp khác, tín hiệu không di chuyển sang dây khác 
• Sau đó, tín hiệu tiếp tục đi sang phải 

 
Ta nói rằng trạng thái của mạng điện: 
 

• Biến đổi dây điện i sang dây điện j, nếu một tín hiệu bắt đầu chạy dọc theo dây điện i kết 
thúc trên dây điện j sau khi đi qua tất cả M thiết bị điện 

• Thống nhất dây điện i và j, nếu nó biến đổi cả hai dây này vào cùng một dây (có thể khác 
với hai dây này) 

• Là k-không thống nhất, nếu có một tập hợp k dây khác nhau sao cho trạng thái này không 
thống nhất bất kì cặp dây điện nào trong tập hợp 

 
Cho một mạng điện, hãy tìm trạng thái bất kì !𝑵

𝟐
$-không thống nhất hoặc xác định rằng không có 

trạng thái đó 
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Dữ liệu vào 
 

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
• Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên N và M 
• M dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i gồm hai số nguyên xi và yi 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test: 
 

• Nếu không có trạng thái !𝑵
𝟐
$-không thống nhất cho mạng điện, in ra trên một dòng gồm 

xâu “failure” (không gồm dấu ngoặc) 
• Ngược lại, in ra trên một dòng gồm một xâu M. Xâu này miêu tả một trạng thái 

!𝑵
𝟐
$-không thống nhất. Với mỗi i, kí tự thứ i phải là ‘^’ nếu thiết bị điện thứ i hướng lên 

hoặc ‘v’ nếu thiết bị điện thứ i hướng xuống 
 

Ràng buộc 
 

• 1 ≤ T ≤ 103  
• 2 ≤ N ≤ 106  
• 1 ≤ M ≤ 106  
• 1 ≤ xi < yi ≤ N với mọi i 
• Tổng N trong tất cả các test không quá 106 
• Tổng M trong tất cả các test không quá 106 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (7 điểm): M ≤ 10 
 
Subtask #2 (14 điểm):  
 

• N ≤ 10 
• M ≤ 103 
• Tổng M trong tất cả các test không quá 104 
 

Subtask #3 (29 điểm): N, M ≤ 100 
 
Subtask #4 (50 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
 
2  
3 3  



1 2  
2 3  
1 3  
5 6  
1 2  
3 4  
1 3  
2 4  
2 3  
1 4 
 
Output  
 
^^^ 
v^vv^v 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1: Trạng thái mà tất cả các thiết bị điện hướng lên trên (“^^^”) biến dây điện 1 vào chính 
nó, dây điện 2 vào dây điện 1 và dây điện 3 vào dây điện 2. Ta có thể thấy trạng thái không thống 
nhất dây điện 1 và 3 (hoặc dây 2 và 3), do đó nó là 2-không thống nhất. Một trạng thái  
2-không thống nhất khác của mạng điện này là “^^v”. 6 trạng thái còn lại không phải 2-không 
thống nhất 
 
Ví dụ 2:  

                
 


