
Vzorové riešenie – Domáca úloha číslo 7
Je jasné, že aby bola hrana kritická, musí byť most. Nie každý most je však kritický. Možné riešenie by teda

bolo nájsť všetky mosty a pre každý overiť, či je kritický. To vieme overiť ľahko. Odstránime príslušnú hranu a
prehľadávaním zistíme, či niektorí z dvoch vzniknutých komponentov neobsahuje odpoveď na otázku.
Spustiť jedno prehľadávanie pre každý most je však príliš pomalé. Potrebné informácie však vieme počítať

aj počas dfs hľadajúceho mosty. Uvedomme si, že keď overujeme, či je nejaká hrana most, robíme to vtedy keď
sme prehľadali nejaký podstrom a pýtame sa na hranu vedúcu z neho von. Ak teda odstránime túto hranu,
práve spomínaný podstrom sa stane jedným zo vzniknutých komponentov. A nie je ťažké počas dfs pre každý
podstrom vypočítať, koľko študentov so správnou odpoveďou obsahuje. Most bude kritický, ak tento podstrom
neobsahuje žiadneho takého študenta, alebo ak obsahuje všetkých takýchto študentov.
Táto úvaha nám pridáva jednu podmienku naviac pri overovaní toho, či je hrana most a všetko potrebné

vieme počítať počas jediného DFS. Časová zložitosť je preto O(n+m).

Listing programu (C++)

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <set>
#include <map>
#include <stack>
using namespace std;

#define For(i,n) for(int i=0; i<(n); i++)
#define mp(a,b) make_pair((a),(b))
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;

int n,m,a;
vector<vector<int> > G;
vector<bool> A,T;
int cas=0;
vector<int> I,L;
vector<pii> Res;

int dfs(int v, int otec) {
T[v]=true;
I[v]=L[v]=cas++;
int poc=0;
if(A[v]) poc++;
For(i,G[v].size()) {

int w=G[v][i];
if(w==otec) continue;
if(T[w]) {L[v]=min(L[v],I[w]); continue;}
poc+=dfs(w,v);
L[v]=min(L[v],L[w]);

}
if(v!=0 && L[v]==I[v] && (poc==0 || poc==a)) {

Res.push_back(mp(min(v,otec),max(v,otec)));
}
return poc;

}

int main() {
scanf(”%d %d %d”,&n,&m,&a);
A.resize(n,false);
For(i,a) {

int x;
scanf(”%d”,&x);
A[x-1]=true;

}
G.resize(n);
For(i,m) {

int x,y;
scanf(”%d %d”,&x,&y);
x--; y--;
G[x].push_back(y);
G[y].push_back(x);

}
T.resize(n,false);
I.resize(n);
L.resize(n);
dfs(0,-1);
sort(Res.begin(),Res.end());
printf(”%d\n”,Res.size());
For(i,Res.size()) printf(”%d %d\n”,Res[i].first+1,Res[i].second+1);

}
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