
 

 

Company and Club Hierarchies 
 
Bạn đang làm việc trong một công ty với N nhân viên được đánh số từ 0 đến N-1, và nhân viên 0 
là giám đốc. Mỗi nhân viên ngoại trừ giám đốc đều có một người quản lý họ. Giám đốc không có 
ai quản lý anh ta cả. Nhân viên v là một cấp trên của nhân viên u chỉ khi v là quản lý của u hoặc 
v là một cấp trên của người quản lý của u. 
 
Mỗi nhân viên tham gia duy nhất một câu lạc bộ ở bất cứ thời điểm nào. Ban đầu nhân viên i 
tham gia một câu lạc bộ số Ci. Mỗi câu lạc bộ có một số cấp độ riêng, độc lập với cấp bậc của 
nhân viên công ty như trình bày ở trên. Mỗi thành viên của một câu lạc bộ đều có cấp độ thành 
viên riêng. Cấp độ thành viên của nhân viên i được thể hiện bằng Ki. Cấp độ càng cao trong câu 
lạc bộ thì vai trò của thành viên đó càng quan trọng. 
 
Mỗi câu lậc bộ đều muốn quảng bá câu lạc bộ đó, họ nói rằng thành viên càng quan trọng trong 
câu lạc bộ của họ thì sẽ có chức quản lý càng cao. Họ muốn tìm các trường hợp như vậy. Cụ thể 
hơn, với mọi nhân viên v, một chuỗi các nhân viên (e1, e2, ..., eq) là một chuỗi hoàn hảo bắt đầu 
từ v nếu thỏa mãn đủ các điều kiện sau:  

• e1 = v. 
• Tất cả các phần tử đều trong một câu lạc bộ. 
• ei là quản lý của ei+1, for i = 1 to q - 1. 
• K[e1] = q - 1, K[e2] = q - 2, ..., K[eq] = 0. 

 
Với mỗi nhân viên v, bạn phải tìm ra tổng số các chuỗi nhân viên hoàn hảo bắt đầu từ v thỏa mãn 
như trên. Kết quả có thể rất lớn, hãy in ra phần dư của kết quả với 109+7. 

 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và X lần lượt là số nhân viên trong 
công ty và giới hạn về kích thước của cấp độ thành viên, được ghi rõ ở phần ràng buộc 
phía dưới. 

• Dòng thứ hai chứa N-1 số nguyên P1, P2, ..., PN - 1 thể hiện các giám sát viên. Pi là giám 
sát của nhân viên i.  

• Dòng thứ ba chứa N số nguyên C0, C1, ..., CN - 1, Ci là các câu lạc bộ. Ci là câu lạc bộ mà 
nhân viên i tham gia. 

• Dòng thứ tư chứa N số nguyên K0, K1, ..., KN - 1, là các cấp bậc thành viên. Ki là cấp bậc 
thành viên của nhân viên i.  
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Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra N dòng. Dòng thứ i+1 chứa câu trả lời cho nhân viên i. 
 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 500000 
• 1 ≤ X ≤ N 
• 0 ≤ Pi < i 
• 0 ≤ Ci < N 
• 0 ≤ Ki < X 
• 1 ≤ Tổng của N trong tất cả các test ≤ 1000000 

 

Subtasks 

Subtask #1 (20 điểm): 
• Tổng của các số nguyên trong tất cả các test ≤ 20000 
• Tổng của N trong tất cả các test ≤ 5000 

Subtask #2 (30 điểm): 
• N ≤ 5000 
• Tổng của N cho mỗi test ≤ 20000 

Subtask #3 (25 điểm): 
• N ≤ 100000 
• Tổng của N cho mỗi test ≤ 500000 

Subtask #4 (25 điểm):  
• Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

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



 

Giải thích 

• Chuỗi nhân viên hoàn hảo bắt đầu từ nhân viên 0: (0, 1, 3), (0, 1, 4), (0, 2, 3), (0, 2, 4) 
• Chuỗi hoàn hảo bắt đầu từ nhân viên 1: (1, 3), (1, 4) 
• Chuỗi hoàn hảo bắt đầu từ nhân viên 2: (2, 3), (2, 4) 
• Chuỗi hoàn hảo bắt đầu từ nhân viên 3: (3) 
• Chuỗi hoàn hảo bắt đầu từ nhân viên 4: (4) 

 


