
 

 

Blocked websites 
 
Mike là một quản trị mạng trong một trường đại học. Một trong những trách nhiệm chính trong 
công việc của anh ấy là tạo ra một chiếc tường lửa hiệu quả mà các học sinh không thể truy cập 
những trang web bị chặn trong mạng. 
 
Mạng truy cập chính xác N trang. Một số trong đó đã bị chặn. Tên của các trang đó sẽ được cho 
dưới dạng chữ cái tiếng anh in thường. 
 
Tường lửa sẽ chứa một số bộ lọc. Một bộ lọc là một xâu là tiền tố của vài trang đã bị chặn, và 
không là tiền tố của các trang không bị chặn. Bạn muốn tối giản tổng độ dài của các bộ lọc trong 
tường lửa sao cho mỗi trang bị chặn sẽ có một bộ lọc để chặn chúng (bộ lọc là tiền tố của trang). 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N là số lượng trang web trong mạng. 

 N dòng tiếp theo, mỗi dòng miêu tả một trang web. Mỗi dòng bắt đầu bằng ký tự C. Nếu 
trang đó không bị chặn thì C bằng ‘+’, ngược lại C bằng ‘-‘, tiếp theo là một xâu miêu tả 
tên của trang web. 

Dữ liệu ra 

 Nếu không thể chọn tập hợp các bộ lọc thỏa mãn tất cả ràng buộc, in ra một dòng chứa số 
nguyên -1. 

 Ngược lại, dòng đầu tiên chứa số K là số lượng bộ lọc trong tường lửa. Tiếp theo là K 
dòng, mỗi dòng in ra một bộ lọc được chọn. Hãy sắp xếp chúng theo thứ tự từ điển. Bạn 
có thể chứng minh rằng đáp án là duy nhất. 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 2 * 105 
 Tổng độ dài của tất cả các trang không vượt quá 2*105 
 Không có hai trang nào cùng tên 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (30 điểm) 1 ≤ N, tổng độ dài của các trang ≤ 2 * 103 
 Subtask #2 (70 điểm) Ràng buộc gốc 

 

May Long Contest 2017 



Ví dụ 

Input: 
4 
- codeforces 
+ codechef 
- youtube 
+ google 
 
Output: 
2 
codef 
y 

 

Giải thích 

Bạn có thể thấy bộ lọc “codef” là tiền tố của trang web bị chặn “codeforces”, nhưng không là 
tiền tố của các trang được cho phép “codechef” và “google”. Tương tự, bộ lọc “y” cũng là tiền tố 
của trang bị chặn “youtube”, nhưng không là tiền đố của các trang được cho phép. Bạn có thể 
thấy tồn tại ít nhất một bộ lọc cho cả hai trang bị chặn “codeforces” và “youtube”. 


