
 

 

Similar Dishes 
 

Chef mới tìm thấy một cuốn sách nấu ăn, trong đó mỗi món ăn gồm có 4 thành phần. Anh ấy 
định chọn ra hai món ăn để chuẩn bị làm cho bữa tối. Dĩ nhiên, anh ấy thích sự đa dạng và thắc 
mắc không biết liệu rằng có hai đĩa nào giống nhau hay không? 
 
Hai đĩa được coi là giống nhau nếu như có ít nhất một nửa số thành phần giống nhau. Tức là có ít 
nhất hai thành phần trong bốn thành phần của đĩa thứ nhất có thể cùng xuất hiện trong đĩa thứ 
hai, thứ tự của các thành phần không quan trọng. 
 
Nhiệm vụ của bạn là xem xét T cặp đĩa. Ở mỗi cặp, kiểm tra và in ra “similar” nếu chúng giống 
nhau, ngược lại, hãy in ra “dissimilar”. 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 4 số chuỗi riêng biệt – các thành phần của đĩa thứ nhất. 
Mỗi thành phần biểu thị bằng một chuỗi dài từ 2 -10 kí tự, gồm các chứ cái thường tiếng 
anh. 

 Dòng thứ hai của mỗi test miêu tả đĩa thứ hai theo cách tương tự như đĩa môṭ.  

 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa đáp án – “similar” hoặc “dissimilar” (không có 
dấu ngoặc kép) 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 200 
 Chiều dài của mỗi chuỗi sẽ từ 2 đến 10. 

 

Ví dụ 

Input: 
5 
eggs sugar flour salt 
sugar eggs milk flour 
aa ab ac ad 
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ac ad ae af 
cookies sugar grass lemon 
lemon meat chili wood 
one two three four 
one two three four 
gibberish jibberish lalalalala popopopopo 
jibberisz gibberisz popopopopu lalalalalu 
 
Output: 
similar 
similar 
dissimilar 
similar 
dissimilar 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Đĩa đầu tiên chứa các thành phần: eggs, sugar, flour, salt, (trứng, đường, bột mì, muối) , 
trong khi đó đĩa thứ hai gồm: sugar, eggs, milk, flour (đường, trứng, sữa, bột mì). Ba trên bốn 
thành phần của hai đıã giống nhau eggs, sugar, flour (trứng, đường, bột mì) do đó hai đĩa giống 
nhau.  
 
Ví dụ 2. Ví dụ này chỉ ra rằng các chuỗi ở input không nhất thiết phải biểu hiện cho thực phẩm 
có thật trong cuộc sống. Đáp án một lần nữa lại là “similar” bởi vì có hai thành phần cùng xuất 
hiện trong 2 đĩa (“ac” và “ad”). 
 
Ví dụ 3. Có chỉ có một thành phần lặp lại là lemon (chanh) nên đáp án là “dissimilar”. Yêu cầu 
phải có ít nhất là hai thành phần cùng trong hai đĩa. 
 
 


