
 

 

Black Nodes in Subgraphs 
Bạn được cho một cây T gồm N đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 tới N và mỗi đỉnh có màu 
trắng hoặc đen. Bạn được cho Q truy vấn, mỗi truy vấn có dạng (s, b). Bạn cần kiểm tra xem có 
tồn tại đồ thị con liên thông có kích thước chính xác là s và có chính xác b nút đen. 

Một đồ thị con H của cây T là một đồ thị mà tập hợp các đỉnh VH là một tập con các đỉnh của cây 
và tập cạnh là những cạnh của cây mà có hai đầu mút là điểm trong VH. Một đồ thị con H được 
gọi là liên thông nếu H liên thông. 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số lượng test. Các test được miêu tả như sau 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và Q thể hiện số lượng đỉnh và số 

lượng truy vấn. 
• Dòng thứ i trong N-1 dòng tiếp theo chứa hai số nguyên ui và vi thể hiện có một cạnh 

giữa hai đỉnh ui và vi trên cây. 
• Dòng tiếp theo chứa N số nguyên c1, c2, …, cN. ci là 0 nếu có màu trắng, là 1 nếu có màu 
đen.  

• Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên si và bi thể hiện truy vấn dạng (si, bi) 
được miêu tả bên trên. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu “Yes” (không có ngoặc kép) nếu có một đồ thị con 
liên thông thỏa mãn truy vấn, hoặc “No” (không có ngoặc kép) nếu ngược lại. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 2 ≤ N ≤ 5000 
• 1 ≤ Q ≤ 105 
• 1 ≤ ui, vi ≤ N 
• 0 ≤ ci ≤ 1 
• 0 ≤ bi ≤ N 
• 1 ≤ si ≤ N 
• bi ≤ si 
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Ví dụ 

Input: 
1 
9 4 
4 1 
1 5 
1 2 
3 2 
3 6 
6 7 
6 8 
9 6 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 
3 2 
7 3 
4 0 
9 5 
 
Output: 
Yes 
Yes 
No 
No 
 

Giải thích 

Truy vấn 1: Đồ thị con chứa các đỉnh {6, 7, 9} là đồ thị con liên thông bởi (6, 7) và (6, 9) là cạnh 
trong cây ban đầu. Và nó có chính xác hai đỉnh đen là 7 và 9. Nên có ít nhất một đồ thị con liên 
thông có kích thước là 3 và có chính xác 2 đỉnh đen. Do đó đáp án là “Yes”. 

Truy vấn 2: Đồ thị con chứa các đỉnh {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8} là đồ thị con liên thông. Nó có chính 
xác 3 đỉnh đen là 2, 4 và 7. Nên có ít nhất một đồ thị con liên thông có kích thước là 7 và có 
chính xác 3 đỉnh đen. Do đó đáp án là “Yes”. 

Truy vấn 3: Không có đồ thị con liên thông nào có kích thước chính xác là 4 và gồm toàn đỉnh 
trắng. Do đó đáp án là “No”. 

Truy vấn 4: Chỉ có một đồ thị con gồm 9 đỉnh là toàn bộ cây. Và nó có 4 đỉnh đen, không phải 5. 
Nên đáp án là “No”. 

 


