
 

 

Forgotten Tree 9 

Có một cây nhị phân có gốc với N đỉnh. Với mỗi đỉnh có chính xác hai đỉnh con, một trong số 
chúng được gọi là đỉnh con trái và đỉnh còn lại được gọi là đỉnh con phải. Nếu một đỉnh chỉ có một 
đỉnh con, nó vẫn được gọi hoặc là đỉnh con trái hoặc là đỉnh con phải. 

Các đỉnh được gắn nhãn từ 1 đến N theo cách duyệt theo cây theo trung thứ tự. Khi đó, việc gắn 
nhãn có thể được tạo bởi mã giả như sau: 
 
integer index = 1 
 
function dfs(node n): 
    if n has left_child: 
        dfs(n.left_child) 
    n.label = index 
    index += 1 
    if n has right_child: 
        dfs(n.right_child) 
 
run dfs(root) 
 
Với mỗi đỉnh x, cây con của đỉnh này chứa đỉnh x và tất cả các con cháu (trực tiếp hoặc gián tiếp) 
của nó. Do các đỉnh được gắn nhãn theo cách duyệt trung thứ tự do đó cây con của đỉnh x có thể 
được miêu tả bằng hai số nguyên ax và bx theo cách sau đây: Các đỉnh ax, ax + 1, …, bx đều thuộc 
cây con của đỉnh x và tất cả các đỉnh khác không thuộc cây con này. 
 
Bạn không biết được cấu trúc của cây này. Bạn muốn xây dựng lại nó bằng cách đặt câu hỏi theo 
mẫu: "Ax có bằng a và bx bằng b không?" Bạn có thể hỏi nhiều nhất 300 câu hỏi như vậy. Tìm gốc 
và cha của mỗi đỉnh không phải là gốc. 

 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên T – sốt test. T test được miêu tả như sau: 

 Với mỗi test, bạn hãy bắt đầu đọc một dòng chứa một số nguyên N. 

 Sau đó, bạn hỏi các câu hỏi. Để hỏi, in ra một dòng chứa kí tự ‘Q’ cùng với ba số nguyên 
a, x và b (1 ≤ x ≤ N, 1 ≤ a ≤ x ≤ b ≤ N). Sau đó bạn đọc một dòng chứa xâu ‘Yes’ nếu như 
a bằng ax và b bằng bx hoặc ‘No’ trong trường hợp ngược lại.  

 Khi bạn sẵn sàng để trả lời, in ra một dòng chứa kí tự ‘A’ sau đó là N số nguyên p1, p2, …, 
pN. Với mỗi i, pi thể hiện cha của đỉnh thứ i hoặc nếu đỉnh thứ i là gốc thì nó sẽ là -1. Đáp 
án của bạn được chấp nhận nếu như miêu tả chính xác cây đã cho.  
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Đừng quên flush output sau mỗi dòng được in ra.  

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 10 
Subtask #2 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 20 
Subtask #3 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 50 
Subtask #4 (30 điểm): 1 ≤ N ≤ 100 

 

Ví dụ  

Input 

Máy chấm| Bạn 
2       | 
2       | 
        | Q 1 1 2 
No      | 
        | A 2 -1 
5       | 
        | Q 4 1 5 
Yes     | 
        | Q 1 1 4 
No      | 
        | Q 3 1 3 
Yes     | 
        | Q 1 1 2 
Yes     | 
        | A 3 1 4 -1 4 

Giải thích 

Ví dụ 1: Cây này chỉ có hai đỉnh – đỉnh 2 là gốc và đỉnh 1 là đỉnh con bên trái của nó. Trong 
trường hợp này, chúng ta có a1 = 1, b1 = 1, a2 = 1, b2 = 2. Đầu tiên, chúng ta hỏi liệu rằng câu con 
của đỉnh 1 có chứa đỉnh 1 và 2 không. Đáo án là ‘No’, do đó chúng ta biết rằng đỉnh 2 là gốc và 
đỉnh 1 là đỉnh con của nó. Đó chính là điều chúng ta tìm kiếm.  

 
Ví dụ 2: Trong câu hỏi đầu tiên, chúng ta hỏi liệu rằng các đỉnh từ 1 đến 5 có thuộc cây con của 
đỉnh 4 không. Trong trường hợp này, đáp án là ‘Yes’. Do đó chúng ta biết được đỉnh 4 là gốc của 
cây ban đầu. Chúng ta vẫn cần hỏi thêm để xác định các đỉnh 1, 2, 3 và 5 được kết nối như thế nào. 
 


