
 

 

Snakes and Graph 
 

Có một đồ thị chứa n đỉnh và m cạnh. Ở mỗi đỉnh có một con rắn. Những con rắn này muốn làm 
một cuộc đảo chính chống lại con chồn – kẻ đã cai trị và kiểm soát mọi mặt trong cuộc sống của 
chúng. Nếu có một cạnh ở giữa hai đỉnh thì những con rắn ở hai đỉnh đó có thể nói chuyện với 
nhau. Con chồn muốn bảo vệ mình khỏi cuộc đảo chính. Đầu tiên, nó tính toán bậc của các đỉnh, 
tức là số lượng con rắn mà con rắn ở đỉnh đó có thể nói chuyện. Nó bắt đầu với một số nguyên  
d = 0 và chạy tới khi d = n – 1. Với mỗi giá trị của d, nó sẽ chọn tập hợp các đỉnh có bậc (bậc ban 
đầu đã được tính vì nó không muốn tính lại mỗi lần) nhỏ hơn hoặc bằng d. Nó sẽ loại bỏ tất cả các 
cạnh mà có một hoặc hai đầu mút nằm trong tập hợp các đỉnh đó.  Các con rắn muốgj cạnh n biết 
với mỗi giá trị d, số lượng cạnh nhỏ nhất chúng cần thêm vào để mỗi con rắn có thể nói chuyện 
với mọi con rắn khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua các con rắn khác. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được miêu tả như sau. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên n và m. 
• m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên ui và vi thể hiện có một cạnh nối giữa hai 
đỉnh ui và vi. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra n số nguyên tương ứng với các câu trả lời với d = 0 tới n – 1. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 3 
• 1 ≤ n ≤ 105 
• 0 ≤ m ≤ min(n * (n - 1) / 2, 2 * 105) 
• 1 ≤ ui, vi≤ n 
• ui ≠ vi 
• Đồ thị không có cạnh nối một đỉnh với chính nó và không có hai đỉnh được nối bởi nhiều 

hơn một cạnh. 

 

Ví dụ 

Input: 

Snackdown	Pre	Elimination	Round	B	



1 
5 4 
1 2 
2 3 
2 4 
4 5 
 
Output: 
0 3 4 4 4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Bậc của các đỉnh là [1, 3, 1, 2, 1]. 
 
Với d = 0, tất cả các đỉnh và cạnh được biểu diễn như đồ thị gốc. Các con rắn đã có thể nói 
chuyện với nhau sẵn mà không cần thêm cạnh nào. Do đó đáp án là 0 với d = 0. 
 
Với d = 1, tập hợp các đỉnh là [1, 3, 5]. Tập hợp các cạnh bị bỏ đi là (1, 2), (2, 3) và (4, 5). Chỉ 
còn lại cạnh (2, 4). Lúc này, để nói chuyện với nhau, các con rắn cần thêm ít nhất 3 cạnh. Một 
cách là thêm 3 cạnh vừa bị xóa. 
 
Với d = 2, tập hợp các cạnh được chọn là [1, 3, 4, 5]. Tất cả các cạnh của đồ thị bị xóa. Giờ để 
các con rắn có thể nói chuyện với nhau, cần thêm ít nhất 4 cạnh vào đồ thị. 
 
Với d = 3 và d = 4, tất cả các cạnh cũng bị xóa nên cần thêm 4 cạnh vào đồ thị để các con rắn có 
thể nói chuyện với nhau. 


