
 

 

Dodgers 

 

Duck Dodgers đang tổ chức một bữa tiệc để kết bạn trong dải ngân hà. Anh ấy đã mời n người, được 
sắp xếp thành một hàng. Duck Dodgers không biết ai trong bữa tiệc này, nhưng anh ta đã lên kế hoạch 
gặp tất cả mọi người. Có m cặp đã là bạn bè của nhau. Không như Dodgers, những vị khách không hề 
làm quen thêm bạn mới. Để gặp mọi người, Dodgers đi đến người đầu tiên anh ấy chưa từng cặp (người 
ở vị trí nhỏ nhất trong hàng) để gặp. Sau đó người này (gọi là Brick) giới thiệu Dodgers tới những 
người bạn lâu nhất của mình mà Dodgers chưa từng gặp (gọi là Savannah). Sau đó Dodgers đi tới chỗ 
Savannah và họ tiếp tục công việc đó (Savannah giới thiệu người bạn của mình cho Dodgers và cứ thế 
mãi). Khi Dodgers đã gặp tất cả những người bạn của Savannah, anh ấy quay lại chỗ của Brick (người 
đã giới thiệu Savannah cho anh ta) và Brick tiếp tục giới thiệu cho Dodgers người bạn tiếp theo của 
mình và vân vân (theo cách cũ). Khi Brick đã xong, bởi không ai giới thiệu Brick cho Dodgers (anh ấy 
tự đến chỗ Brick), Dodgers đi đấu người đầu tiên mà mình chưa gặp và quá trình đó được lặp lại cho 
đến khi anh ấy gặp được tất cả mọi người. Điều đáng nói là mọi người đều giới thiệu Dodgers cho bạn 
bè của mình theo thứ tự từ người bạn lâu nhất đến người bạn mới nhất. 

Bây giờ Dodgers đã biết mọi người, anh ấy bắt đầu chơi trò chơi. Với mỗi trò chơi, anh ấy chọn hai số 
nguyên l và r sau đó mời người ở vị trí l và vị trí r chơi một trò chơi. Dodgers tin rằng một người sẽ 
thấy trò chơi công bằng khi và chỉ khi anh ta là một người chơi và người chơi còn lại không phải là 
người bạn của anh ta mà được Dodgers tới thăm trước (bởi vì Dodgers sẽ giúp đỡ nhiều cho người bạn 
lâu hơn). Dodgers muốn biết với mỗi trò chơi có bao nhiêu người nghĩ là nó công bằng. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số test. 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa bốn số nguyên n, m, q và t thể hiện số lượng người, số quan 
hệ bạn bè, số trò chơi bạn cần thực hiện và loại subtask. 

 m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên ai và bi thể hiện người ai và bi là bạn. Chú ý 
rằng các mối quan hệ bạn bè được sắp xếp theo thứ tự thời gian (tình bạn đầu tiên là lâu nhất). 

 Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa xi và yi. Giá trị của li và ri được tính như sau: 

o li = (xi + t × last − 1) mod n + 1  

o ri = (yi + t × last − 1) mod n + 1  

o Nếu li > ri, bạn cần đổi chỗ chúng 

 Với last là câu trả lời của trường hợp trước (ban đầu last = 0) 

 Chú ý rằng bạn cần thực hiện mỗi test riêng biệt (tức là last sẽ được gán về 0 khi bắt đầu mỗi 
test). 

 

September Long Challenge 2019 



Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra q dòng, dòng thứ i chứa câu trả lời cho trường hợp thứ i. 

 

Ràng buộc 

Gọi tổng của n trong tất cả các test là N. Tương tự với M và Q. Dữ liệu đảm bảo rằng N, M, Q ≤ 106. 

 

Subtasks 

Subtask 1 (30 điểm): t = 0  

Subtask 2 (70 điểm): t = 1 

 

Ví dụ  

Input 

1 
4 3 5 0 
1 2 
1 3 
2 4 
3 4 
1 3 
1 4 
3 2 
3 2 

Output 

2 
1 
1 
2 
2 

 


