
VOI 2015 Day 1 - Kế hoạch cải tổ
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/reform 

Mạng giao thông của thành phố NВ có n nút giao thông và m đoạn đường phố hai chiều nối các
nút giao thông. Các nút giao thông được đánh số từ 1 đến n. Các đoạn đường phố được đánh
số từ 1 đến m. Mạng giao thông của thành phố có tính chất sau đây:

Giữa hai nút giao thông bất kỳ có không quá một đoạn đường phố nối chúng;
Không có đoạn đường phố nào nối một nút giao thông với chính nó.

Vấn đề giao thông là thách thức với chính quyền thành phố từ nhiều năm. Với mong muốn đảm
bảo việc đi lại thuận lợi hơn cho người dân, chính quyền thành phố quyết định tiến hành cải tổ
mạng giao thông, trước hết nhằm đảm bảo có thể đi từ một nút giao thông bất kỳ đến tất cả các
nút còn lại. (Lưu ý là mạng giao thông trước khi cải tổ có thể không đảm bảo yêu cầu này.) Tuy
nhiên, do hạn hẹp về nguồn kinh phí, trước mắt kế hoạch cải tổ chỉ có thể bao gồm 2 công việc:

Loại bỏ một đoạn đường phố hiện có khỏi mạng giao thông;
Xây dựng một đoạn đường chưa từng có trước đó nối hai nút giao thông khác nhau.

Đồng thời, sau khi thực hiện cải tổ, mạng giao thông phải đảm bảo có thể đi từ một nút giao
thông bất kỳ đến tất cả các nút còn lại.

Yêu cầu: Giúp chính quyền thành phố xác định xem có bao nhiêu cách khác nhau để thực hiện
kế hoạch cải tổ thỏa mãn các yêu cầu đặt ra. (Hai kế hoạch cải tổ là khác nhau nếu có ít nhất
một trong hai đoạn đường được lựa chọn loại bỏ hay xây dựng mới là khác nhau.)

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m;
Dòng thứ i trong số m dòng tiếp theo chứa hai số nguyên ui và vi (1 ≤ ui, vi ≤ n, ui ≠ vi) là chỉ
số của hai nút giao thông được nối bởi đoạn đường i (i = 1, 2, …, m).

Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

Ghi ra một số nguyên là số cách thực hiện kế hoạch cải tổ mạng giao thông thỏa mãn các
yêu cầu đặt ra.
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