
 

Balsa For The Th  

Chef and Recipes 
 

Chef  đang tạo ra N món súp nguyên tử được đánh số từ 1 đến N. Mỗi món súp này hoặc là món 
súp nguyên tử cơ bản hoặc là kết hợp của các súp nguyên tử khác. Với mọi i, nếu món súp i 
không phải là món súp cơ bản thì một đơn vị của món súp này được tạo bằng cách trộn một đơn 

vị của món súp ci,1 và một đơn vị của món súp ci,2 và cứ trộn như vậy cho đến món súp ��,��. Lưu 

ý rằng Pi đơn vị súp không cần thiết phải được trộn từ các món súp khác nhau mà chúng ta chỉ 
thu được một đơn đơn vị súp bằng cách trộn Pi đơn vị vào với nhau.  

Do cấu trúc của chúng, hai đơn vị của cùng một món súp nguyên tử cơ bản luôn luôn bị hủy bỏ 
và biến mất khi trộn lẫn với nhau. Do đó chúng ta định nghĩa sự phân hủy cơ bản của một món 
súp là tập hợp của tất cả các món súp nguyên tử cơ bản cần sử dụng một lẻ lần để tạo được món 
súp cuối cùng (tức là một món súp cơ bản b có trong sự phân hủy cơ bản nếu chúng ta sử dụng 
số đơn vị của món súp b là số lẻ). Sự phân hủy cơ bản của một một dãy các món súp nguyên tử 
là sự phân hủy cơ bản được tạo thành từ việc trộn một đơn vị của mỗi một món súp vào với 
nhau.  

Bạn cần trả lời Q truy vấn. Với mỗi truy vấn, bạn được chon một dãy các món súp của Chef s1, 
s2,  …, sK; Bạn cần quyết định liệu rằng có thể chọn ra hai dãy con tách biệt của dãy này để 
chúng có cùng sư phân hủy cơ bản hay không. Hai dãy con được gọi là tách biệt nếu như không 
có chỉ số i sao cho mỗi phân khúc chứa món súp si. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N. 

 N dòng tiếp theo, với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa một số nguyên Pi: Nếu Pi ≠ 0 thì 
dòng đó chứa thêm Pi số nguyên ci,1, ci,2, …, ��,��. 

 Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q. 

 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên K và sau đó là K số nguyên s1, s2, …, sK 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một xâu độ dài Q. Với mọi i, kí tự thứ i của xâu này là ‘1’ nếu như 
có thể chọn ra phân khúc thỏa mãn trong truy vấn thứ i. Ngược lại, in ra ‘0’ 

 

 

November Long Challenge 2018 



Ràng buộc 

 1 ≤ N, Q ≤ 2 *104 
 1 ≤ K ≤ 30 
 1 ≤ ci,j < i  với mọi i, j 
 1 ≤ si ≤ N với mọi i 
 P1+ P2 +…+ PN ≤ 5*105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (13 điểm): 

 1 ≤ N ≤ 100 
 1 ≤ K ≤ 6 

Subtask #2 (22 điểm): 1 ≤ N ≤ 500 

Subtask #3 (65 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input 

8 
0 
0 
2 1 2 
0 
3 1 2 4 
3 2 2 3 
2 2 4 
2 1 4 
5 
3 3 4 5 
4 2 4 1 5 
3 1 2 4 
4 2 4 3 1 
4 6 7 8 5 

Output 

11011 

 

Giải thích 

Món 1, 2 và 4 là món súp nguyên tử cơ bản. Sự phân hủy cơ bản của chúng là: 

 Món 3: {1,2} 



 Món 5: {1,2,4} 
 Món 6: {1,2} (hai đơn vị của món 2 bị hủy)  
 Món 7: {2,4} 
 Món 8: {1,4} 

 

Ở truy vấn đầu tiên, chúng ta có thể chọn ra hai dãy con [3, 4] và [5]. Sự phân hủy cơ bản của 
dãy con {3, 4} là {1, 2, 4}, chúng có cùng sự phân hủy cơ bản với món súp 5.  

Ở truy vấn cuối cùng, chúng ta có thể chọn ra hai dãy con [6, 8] và [7]. Sự phân hủy cơ bản của 
mỗi dãy con đều là {2, 4}, bởi hai đơn vị của món súp 1 biến mất. Lưu ý rằng các dãy con được 
chọn không tạo thành một phần của tất cả K món súp đã cho, bởi vì món súp 5 không được sử 
dụng.  

 


