
 

 

Doofish Set 

 

Tiến sỹ D đã phát minh ra một máy inator mới: máy căm ghét. Anh ta muốn kiểm tra nó trong một 
nhóm N người (đánh số từ 1 tới N). Máy căm ghét có thể được sử dụng số lần tùy ý; mỗi lần dùng, tiến 
sỹ D cần chia N người thành hai nhóm và ấn nút khai hỏa trên nó. Gọi mỗi cách chia là một tập hợp 
Doofish. Sau đó nếu hai người ở hai nhóm khác nhau sẽ sinh ra sự căm ghét. Sự căm ghét sẽ không 
biến mất – hai người bất kỳ đã ghét nhau trước đó thì vẫn ghét nhau sau khi dùng máy căm ghét. 

Máy căm ghét rất tốn năng lượng. Gọi số lần sử dụng nó là K. Thì có tốn K * N đơn vị năng lượng. 
Tiến sỹ D không thể tiếp tục dùng máy căm ghét nếu con số này vượt quá 106. 

Tiến sỹ D đã tính toán hệ thống căm ghét nhất: một trường hợp có M cặp người ghét nhau. Bạn được 
cho các cặp đó. Không được có cặp nào khác ghét nhau. Ban đầu, không có sự căm ghét giữa N người. 
Bây giờ tiến sỹ D tự hỏi: có thể dùng máy căm ghét để tạo ra hệ thống căm ghét nhất hay không? Nếu 
có thể, số lần dùng máy ít nhất là bao nhiêu và các tập hợp Doofish như thế nào? Hãy giúp tiến sỹ D 
tìm ra câu trả lời nhé. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên N và M 

 M dòng tiếp theo, dòng thứ i (1 ≤ i ≤ M) chứa hai số nguyên ai và bi thể hiện rằng hai người ai 
và bi cần ghét nhau 

 

Dữ liệu ra 

 Nếu không có cách nào để đạt được kế hoạch của tiến sỹ D hoặc cần năng lượng nhiều hơn 106, 
in ra một dòng chứa số nguyên -1 

 Ngược lại, in ra một dòng chứa một số nguyên K – số lần dòng máy căm ghét ít nhất. Sau đó in 
ra K dòng, mỗi dòng chứa một xâu thể hiện một tập hợp Doofish cho một lần sử dụng máy căm 
ghét. 

 Một xâu S thể hiện tập hợp Doofish nếu nó chứa đúng N ký tự và mỗi ký tự là ‘0’ hoặc ‘1’. Một 
tập hợp Doofish là một cặp nhóm. Với mỗi i, nếu ký tự thứ i của S là ‘1’ thì người thứ i ở nhóm 
đầu tiên, nếu nó là ‘0’ thì người đó ở nhóm thứ hai. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 105  

 0 ≤ M ≤ 2⋅105  

 1 ≤ ai, bi ≤ N với mọi i 
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Subtasks 

Subtask 1 (30 điểm): M=N⋅(N−1)/2  

Subtask 2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

3 3 
1 2 
1 3 
2 3 

Output 

2 
110 
100 

 

 


