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Kazakh (KAZ)

Мыңдаған аралдар
Мыңдаған аралдар деген Ява тең�з�нде орналасқан әдем� аралдардың тобы. Ол 0-ден N −1-
ге дей�н нөм�рленген N  аралдан тұрады.

Аралдардың арасында жүзуге қолдануға болатын 0-ден M −1-ге дей�н нөм�рленген M  каноэ
бар.

0 ≤ i ≤M −1 орындалған барлық i үш�н, i-ш� каноэ U [i] немесе V [i] аралында қондырыла
алады, және U [i] мен V [i] арасында жүзуге қолданыла алады. Нақтылап айтқанда, каноэ U [i]
аралына қондырылған кезде, U [i] аралынан V [i] аралына жүзуге қолданыла алады. Осыдан
кей�н каноэ V [i] аралында қондырылған болады. Ұқсас түрде, каноэ V [i] аралына
қондырылған кезде, V [i] аралынан U [i] аралына жүзуге қолданыла алады. Осыдан кей�н
каноэ U [i] аралында қондырылған болады. Бастапқыда каноэ U [i] аралында қондырылған.
Аралдардың б�р жұбының арасында жүзуге арналған б�рнеше каноэ болуы мүмк�н. Б�р аралға
қондырылған б�рнеше каноэ да болуы мүмк�н.

Қау�пс�зд�к себептер� үш�н, каноэ әр жүзуден кей�н техникалық қызмет көрсетуден өту керек.
Бұл себепт� б�р каноэ ек� рет қатарынан жүзу үш�н қолданыла алмайды. Демек, i каноэсын
қолданғаннан кей�н, оны қайтадан қолдану мүмк�н болуының алдында басқа б�р каноэ
қолданылу керек.

Бу Денгклек кейб�р аралдар арасында саяхат жоспарлағысы келед�. Оның саяхаты келес�
шарттар орындалған кезде ғана жарамды деп саналады.

Ол өз саяхатын 0 аралында бастап, 0 аралында аяқтайды.
Ол 0 аралынан басқа ең кем дегенде 1 аралға саяхаттайды.
Саяхат аяқталғаннан соң, барлық каноэ саяхатқа дей�н қондырылған арал қайсысы
болса, тура сол аралда қондырылған. Яғни, 0 ≤ i ≤M −1 орындалған барлық i үш�н, i-
ш� каноэ U [i] аралында қондырылған болуы керек.

Бу Денгклекке ең көп дегенде 2 000 000 рет жүзу керек болатын кез-келген жарамды
саяхатты табыңыз, немесе ондай саяхат жоқ екен�н анықтаңыз.

Есепте бер�лген шектеулерд� ескере отыра (Шектеулер секциясын көр�ң�з), жарамды саяхат
бар болса, 2 000 000 реттен көп емес жүзу керек болатын да жарамды саяхат бар екен�н
дәлелдеуге болады.

Іске асыру мәл�меттер�
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С�зге келес� функцияны �ске асыру керек:

 union(bool, int[]) find_journey(int N, int M, int[] U, int[] V) 

N : аралдардың саны.
M : каноэлардың саны.
U , V : каноэларды сипаттайтын өлшем� M  болатын жиымдар.
Бұл функция логикалық мән немесе бүт�н сандардың жиымын қайтару керек.

Егер ешқандай жарамды саяхат болмаса, функция  false  қайтару керек.
Егер жарамды саяхат бар болса, с�зде ек� таңдау бар:

Толық ұпайды алу үш�н, функция ең көп дегенде 2 000 000 саннан тұратын
жарамды саяхатты б�лд�рет�н жиымды қайтаруы керек. Дәл�рек айтқанда,
осы жиымның элементтер� саяхатта қолданылған каноэлерд�ң нөм�рлер�
болу керек (олар қолданылған ретте).
Жартылай ұпайды алу үш�н, функция  true , 2 000 000 саннан көп тұратын
жиымды, немесе жарамды емес саяхатты б�лд�рет�н жиымды қайтаруы
керек. (Көб�рек ақпарат үш�н Бөл�мшелер секциясын көр�ң�з.)

Бұл функция тура б�р рет шақырылады.

Мысалдар

Мысал 1

Келес� шақыруды қарастырайық:

 find_journey(4, 5, [0, 1, 2, 0, 3], [1, 2, 3, 3, 1]) 

Аралдар мен каноэлар төмендег� суретте көрсет�лген.
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Б�р мүмк�н жарамды саяхат келес�дей. Бу Денгклек алдымен осы ретте 0, 1, 2, және 4
каноэлер�мен жүзед�. Нәтижес�нде, ол 1 аралына жетед�. Осыдан кей�н, Бу Денгклек 0
каноэсымен қайтадан жүзе алады өйткен� осы каноэ 1 аралында қондырылған және ол ең
соңғы қолданған каноэ 0 емес. 0 каноэсымен қайтадан жүзгеннен кей�н, Бу Денгклек енд� 0
аралында. Б�рақ, 1, 2 және 4 каноэлер� саяхатқа дей�нг�дей аралдарда қондырылған емес. Бу
Денгклек өз саяхатын қайтадан 3, 2, 1, 4, және 3 каноэлер�мен жүзу арқылы жалғастырады. Бу
Денгклек 0 аралына қайтып келд� және бүк�л каноэлер саяхатқа дей�нг�дей аралдарда
қондырылған.

Демек, қайтарылған [0, 1, 2, 4, 0, 3, 2, 1, 4, 3] мән� жарамды саяхатты б�лд�ред�.

Мысал 2

Келес� шақыруды қарастырайық:

 find_journey(2, 3, [0, 1, 1], [1, 0, 0]) 

Аралдар мен каноэлар төмендег� суретте көрсет�лген.

Бу Денгклек 0 каноэсымен жүзу арқылы ғана бастай алады. Осыдан кей�н ол 1 каноэсын
немесе 2 каноэсын қолдана алады. Ол 0 каноэсын ек� рет қатар қолдана алмайтынын
ескер�ң�з. Ек� жағдайда да, Бу Денгклек 0 аралына қайтып оралады. Б�рақ, каноэлар саяхатқа
дей�нг�дей аралдарда қондырылған емес, және Бу Денгклек осыдан кей�н ешқандай
каноэмен жүзе алмайды, өйткен� 0 аралына қондырылған жалғыз каноэ - ол жаңа ғана
қолданған каноэ. Жарамды саяхат жоқ болғандықтан, функция  false  қайтару керек.

Шектеулер

2 ≤ N ≤ 100 000
1 ≤M ≤ 200 000
0 ≤ U [i] ≤ N −1 және 0 ≤ V [i] ≤ N −1 (0 ≤ i ≤M −1 орындалған кез-келген i үш�н)
U [i] ≠ V [i] (0 ≤ i ≤M −1 орындалған кез-келген i үш�н)
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Бөл�мшелер

1. (5 ұпай) N = 2
2. (5 ұпай) N ≤ 400. Кез-келген әртүрл� аралдар жұбы x және y үш�н (0 ≤ x < y ≤ N −1),

олардың арасында жүзуге қолдануға болатын тура ек� каноэ бар. Б�реу� x аралында
қондырылған және ек�нш�с� y аралында қондырылған.

3. (21 ұпай) N ≤ 1000, M  жұп сан, және келген 0 ≤ i ≤M −1 орындалған жұп i үш�н, i
және i +1 каноэлер� екеу�н де can U [i] және V [i] аралдарының арасында жүзу үш�н
қолдануға болады. Каноэ i басында U [i] аралында қондырылған және каноэ i +1
басында V [i] аралында қондырылған. Ресми түрде, U [i] = V [i +1] және V [i] = U [i +1].

4. (24 ұпай) N ≤ 1000, M  жұп сан, және келген 0 ≤ i ≤M −1 орындалған жұп i үш�н, i
және i +1 каноэлер� екеу�н де can U [i] және V [i] аралдарының арасында жүзу үш�н
қолдануға болады. Ек� каноэ де басында U [i] аралында қондырылған. Ресми түрде, 
U [i] = U [i +1] және V [i] = V [i +1].

5. (45 ұпай) Қосымша шектеулер жоқ.

Жарамды саяхаты бар болатын әрб�р тест�л�к жағдай үш�н, с�зд�ң шеш�м�ң�з:

жарамды саяхатты қайтарса толық ұпайды алады,
true , 2 000 000 саннан көп тұратын жиымды, немесе жарамды емес саяхатты б�лд�рет�н
жиымды қайтарса ұпайдың 35%-ын алады,
әйтпесе 0 ұпай алады.

Жарамды саяхаты жоқ әрб�р тест�л�к жағдай үш�н, с�зд�ң шеш�м�ң�з:

false қайтарса толық ұпайды алады,
әйтпесе 0 ұпай алады.

Әр бөл�мшен�ң қорытынды ұпайы сол бөл�мшен�ң �ш�ндег� тест�л�к жағдайлардың минимумы
болатынын ескер�ң�з.

Үлг� бағалаушы

Үлг� бағалаушы енг�збен� келес� форматта оқиды:

жол 1: N M

жол 2 + i (0 ≤ i ≤M −1): U [i] V [i]

Үлг� бағалаушы с�зд�ң жауаптарыңызды келес� форматта шығарады:

Егер  find_journey  қайтару мән�  bool  болса:
жол 1: 0
жол 2:  find_journey  қайтару мән�  false  болса 0, әйтпесе 1.

Егер  find_journey  қайтару мән�  int[]  болса, бұл жиымның элементтер�н 
c[0], c[1],… c[k−1] деп белг�лей�к. Үлг� бағалаушы шықпасы:

жол 1: 1
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жол 2: k
жол 3: c[0] c[1] … c[k−1]
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