
 

 

Game Revisited 
Hussain và Alex là thành viên IOI cũ. Họ cùng tham gia IOI 2014 và đều có mục tiêu phải giành 
được huy chương. Tuy nhiên, cả hai đều không may mắn và đều không đạt được huy chương 
(Ngay cả khi các bài của IOI 2014 rất thứ vị và không khó). 

Hussain và Alex cảm thấy bất mãn vì điều đó. Mỗi lần họ đọc lại bất kỳ bài tập IOI 2014 nào, họ 
đều cảm thấy tức giận và tự nói với mình rằng “Bằng cách nào mà mình đã không giải được bài 
toán này?”. 

Cuối tuần vừa rồi họ đọc bài Game từ IOI 2014, đó là một bài dễ. Hussain cảm thấy tức giận và 
anh ta nghĩ ra một phiên bản khó hơn chút của bài tập này và quyết định giải nó. 

Bài game bình thường của IOI 2014 là trò chơi giữa hai người, cả hai bọn họ đều có một đồ thị 
vô hướng chứa N đỉnh. 

Hussain cho Alex danh sách các cạnh hai chiều. Danh sách có M cạnh được đánh số từ 1 đến M.  

Alex sẽ bắt đầu thêm những cạnh đó lần lượt từ cạnh số 1.  

Trong khi thêm những cạnh đó vào đồ thị, bất cứ khi nào đồ thị trở lên liên thông (có thể đi giữa 
hai đỉnh bất kỳ thông qua một dãy các cạnh đã được thêm), trò chơi dừng lại và Alex nói ra số 
lượng cạnh anh ra đã thêm vào để đồ thị liên thông. 

Hussain quyết định làm cho chơi thử thách hơn. Anh ta nói với Alex rằng anh ra sẽ chơi cùng 
danh sách cạnh đó QN lần, mỗi lần lấy dẫy và đổi chỗ hai cạnh trong đó rồi đưa lại cho Alex. Và 
Alex phải trả lời số cạnh anh ta sẽ thêm để đồ thị trở thành liên thông. 

Đương nhiên, chơi mỗi game từng cạnh một thì chết. Giúp Alex chơi với Hussain nhanh. Chú ý 
rằng sau khi trò chơi kết thúc, Alex trả về danh sách cho Hussain, và Hussain tráo đổi cặp cạnh 
mà giữa nguyên các cạnh còn lại. Chú ý rằng bạn không cần báo cáo về những thứ xảy ra với đồ 
thị gốc. Chỉ sau mỗi truy vấn. 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N,M,Q, thể hiện số lượng đỉnh, số lượng 

cạnh và số lượng truy vấn. 
• M dòng tiếp theo thể hiện các cạnh trong danh sách gốc. Dòng thứ i chứa hai số 

nguyên Ui, Vi. Ui, Vi thể hiện hai điểm đầu mút của cạnh. Dữ liệu đảm bảo danh sách 
không chứa cạnh nối một đỉnh với chính nó nhưng có thể chứa nhiều cạnh giữa hai đỉnh. 

Snackdown	Online	Elimination	Round	
	



• Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên a, b thể hiện chỉ số các cạnh mà Hussain 
đổi chỗ. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra Q dòng, dòng thứ i chứa một số nguyên thể hiện số lượng cạnh Alex 
phải thêm vào để đồ thị liên thông 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N , Q ≤ 100000 
• N - 1 ≤ M ≤ 100000 
• 1 ≤ Ui, Vi ≤ N 
• Với mọi truy vấn 1 ≤ a,b ≤ M , a != b 
• Tổng của N trong tất cả các bối cảnh không vượt quá 100000 
• Tổng của M trong tất cả các bối cảnh không vượt quá 100000 
• Tổng của Q trong tất cả các bối cảnh không vượt quá 100000 
• Dữ liệu đảm bảo đồ thị trở lên liên thông nếu Alex thêm tất cả các cạnh vào mọi bối cảnh 

 
 

Ví dụ 

Input: 
1 
5 7 3 
1 2 
1 3 
2 3 
3 5 
1 5 
4 5 
1 4 
5 6 
3 4 
7 4 
 
Output: 
5 
5 
4 
 
 



Giải thích: 
Các cạnh trong danh sách gốc là { (1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 5), (1, 5), (4, 5), (1, 4) }. 
Truy vấn đầu tiên: Sau khi thực hiện bước tráo đổi (5, 6), danh sách các cạnh là { (1, 2), (1, 3), 
(2, 3), (3, 5), (4, 5), (1, 5), (1, 4) }. Chỉ có 5 cạnh đầu tiên trong đó, tức là { (1, 2), (1, 3), (2, 3), 
(3, 5), (4, 5) } kết nối tất cả đồ thị. Do đó đáp án là 5. 
Truy vấn thứ hai: Sau khi thực hiện bước tráo đổi (3, 4) từ truy vấn trước đó, ta được { (1, 2), (1, 
3), (3, 5), (2, 3), (4, 5), (1, 5), (1, 4) }. Chỉ cần 5 cạnh đầu là { (1, 2), (1, 3), (3, 5), (2, 3), (4, 5) } 
có thể kết nối cả đồ thị. Do đó đáp án là 5. 
Truy vấn thứ ba: Sau khi thực hiện bước tráo đổi (7, 4) từ truy vấn trước ta được { (1, 2), (1, 3), 
(3, 5), (1, 4), (4, 5), (1, 5), (2, 3) }. Chỉ cần 4 cạnh đầu { (1, 2), (1, 3), (3, 5), (1, 4) } là đã kết nối 
được cả đồ thị. Do đó đáp án là 4. 
	


