
 

Balsa For The Th  

Max-digit Tree 
 

Cho một cây với N đỉnh (được đánh số từ 1 đến N) và gốc tại đỉnh 1. Mỗi đỉnh chứa một chữ số 
thập phân. Gọi chữ số tại đỉnh i là di.  

Một cây con là một đồ thị con không rỗng đáp ứng các điều kiện sau: với bất cứ đỉnh v nào, nếu 
v thuộc cây con S thì cha mẹ của v cũng thuộc S. Lưu ý rằng mỗi cây con đều phải chứa gốc. 
Các đỉnh trong bất cứ cây con S nào đều được sắp xếp theo chứ tự DFS, tức là sử dụng thuật 
toán sau: 

 Gọi đỉnh hiện tại là c. Ban đầu đỉnh hiện tại này là gốc. 
 Khi xử lí đỉnh c: 

o C là đỉnh tiếp theo theo thứ tự DFS. 
o Xét tất cả các con của c mà chúng đều thuộc về S, sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 
o Với mỗi con trên, thay đổi đỉnh c hiện tại thành con và xử dụng phương pháp đệ 

quy.   
Với bất cứ cây con S với k đỉnh, chúng ta gọi xâu chữ số D(S) là một xâu có độ dài k, với mỗi 
giá trị i, kí tự thứ i của xâu là chữ số tại đỉnh i trong S (theo thứ tự DFS). D(S) là một số nguyên 
được biểu diễn dưới dạng thập phân.   

Gọi maxDigit(x) là số thập phân lớn nhất với số nguyên dương x. 

Xét dãy a lặp lại vô hạn sau đây: 

 a1 = 1 
 an = an−1 + maxDigit(an−1)  với  n > 1 

Ví dụ, với một số phần tử đầu tiên của dãy này là 1, 2, 4, 8, 16, 22.  

Tiếp theo, gọi một cây con S là hoàn hảo nếu D(S) xuất hiện trong dãy a. Bạn hãy tìm ra số các 
cây con hoàn hảo của cây được cho. Do đáp án có thể rất lớn nên hãy in ra kết quả với phần dư 
cho 109 + 7 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một sốn nguyên N. 

 N – 1 dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v thể hiện một cạnh nằm giữa 
đỉnh u và v.  

 Dòng cuối cùng chứa N số nguyên d1, d2, …, dN.  

November Long Challenge 2018 



Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số tập con hoàn hảo với phần dư cho 
109 + 7 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 10 
 1 ≤ N ≤ 500 
 1 ≤ u, v ≤ N 
 Đồ thị được miêu tả trong phần input là một cây. 
 0 ≤ di ≤ 9 với mọi i.  
 d1 ≠ 0 
 Tổng của N trong mỗi test không vượt quá 500 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (20 điểm): di = 2 với mọi i.  

 Subtask #2 (80 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 
1 2 
2 3 
1 6 4 
5 
1 2 
1 3 
2 4 
3 5 
2 2 2 2 2 

Output 

3 
6 

Giải thích 

Giải thích 1: Mọi cây con hợp lệ đều là hoàn hảo (xâu chữ số của chúng là 1, 16 và 164) 

 


