
 

Alliances 
 
Treeland là một quốc gia gồm N
những thành phố có cấu trúc cây, t
thành phố khác. 
 
Có K băng nhóm đang sống trong thành ph
nhiều thành phố và tham gia vào các giao d
nhóm hoạt động ở một thành phố
nhóm khác, điều đó làm cho thành ph
phố chúng kiểm soát được tăng t
những thành phố nơi mà những băng nhóm đang ho
đường nối giữa hai thành phố bị 
 
Chef là thị trưởng của Treeland mu
sở cảnh sát. Nhưng đầu tiên, ông mu
vấn sau. Bạn có thể giúp ông ta vi
 
Trong mỗi truy vấn, bạn sẽ được bi
được cung cấp danh sách những băng nhóm t
chỉ có danh sách băng nhóm đó 
hoạt động hoặc đã bị bắt và đưa vào tù. Chef mu
từ những băng nhóm đang hoạt đ
phố bị quản lý bởi liên minh tớ
minh, trong trường hợp đó khoảng cách ng
 
Chú ý rằng tất cả các truy vấn độ
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguy
 N-1 dòng tiếp theo, mỗi d

nối bằng một con đường. 
 Dòng tiếp theo chứa một số nguy
 K dòng tiếp theo, mỗi dòng miêu t

thể, dòng thứ i, bạn sẽ đư
thành phố bị quản lý bởi quản lý bởi băng nhóm thứ 
danh sách các thành phố bị quản lý bởi băng nhóm.

 Dòng tiếp theo chứa một số nguy
 Q dòng tiếp theo, mỗi dòng th

phố V, tiếp theo là một số nguy
theo sau là ti số nguyên th

N thành phố được đánh số từ 1 tới N. Mạng lư
u trúc cây, tức là có chính xác một cách để đi từ một thành ph

ng trong thành phố, đánh số từ 1 tới K. Các băng nhóm ho
tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp. Có thể có nhiề

ố. Đôi khi, chúng hình thành các liên minh bằng các
u đó làm cho thành phố trở lên mất an toàn hơn. Tầm ảnh hướ

c tăng tối đa. Đặc biệt, khu vực bị kiểm soát bởi liên minh s
ng băng nhóm đang hoạt động, và tất cả những thành ph

 quản lý bởi liên minh. 

a Treeland muốn chọn một thành phố làm thủ đô, ở đó ông s
u tiên, ông muốn làm một số điều tra, bằng việc tìm câu trả

giúp ông ta việc này? 

c biết thành phố mà Chef muốn đặt làm thủ đô. Ngoài ra b
ng băng nhóm từ K băng nhóm trên. Đối với truy v

 đang hoạt động trong thành phố, những băng nhóm khác không 
t và đưa vào tù. Chef muốn bắt một số thành viên của liên minh

t động. Ông muốn tìm ra khoảng cách ngắn nhấ
ới thủ đô. Nó có thể vào trường hợp thủ đô bị 
ng cách ngắn nhất là 0. 

ộc lập với nhau.  
  

ứa một số nguyên N, thể hiện số lượng thành phố ở Treeland.
ếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên u, v thể hiện thành phố 

 
ếp theo chứa một số nguyên K, là số lượng băng nhóm hoạt động ở Treeland.

òng miêu tả những thành phố bị quản lý bởi một băng nhóm. Cụ 
ược cung cấp một vào số nguyên – số đầu tiên là 

ố bị quản lý bởi quản lý bởi băng nhóm thứ i, tiếp theo là ci số nguy
ố bị quản lý bởi băng nhóm. 

ếp theo chứa một số nguyên Q, thể hiện số lượng truy vấn Chef muốn bạn trả lời.
òng thể hiện một truy vấn. Số nguyên đầu tiên là th

ột số nguyên ti là số lượng băng nhóm hoạt động ở truy vấn n
ên thể hiện danh sách các băng nhóm. 
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ng lưới đường kết nối 
thành phố tới một 

. Các băng nhóm hoạt động trên 
ều hơn một băng 

ng cách kết hợp với 
ớng tới các thành 

i liên minh sẽ gồm tất cả 
ng thành phố nằm trên 

đó ông sẽ thành lập trụ 
ả lời cho các truy 

đô. Ngoài ra bạn sẽ 
i truy vấn này, giả định 

ng băng nhóm khác không 
a liên minh được lập 

ất từ những thành 
 quản lý bởi liên 

ố ở Treeland. 
ố u và v được kết 

ạt động ở Treeland. 
ố bị quản lý bởi một băng nhóm. Cụ 

ên là ci thể hiện số 
ố nguyên thể hiện 

ợng truy vấn Chef muốn bạn trả lời. 
ên là thủ đô ở thành 

ở truy vấn này, 
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Dữ liệu ra: 

 Với mỗi truy vấn, in ra một số nguyên duy nhất là câu trả lời. 
 
Ràng buộc: 

 1 ≤ N ≤ 500,000 
 1 ≤ K ≤ 500,000 
 1 ≤ Q ≤ 500,000 
 1 ≤ tổng ci của tất cả K băng nhóm ≤ 500,000 
 1 ≤ tổng ti của tất cả Q truy vấn ≤ 500,000 
 1 ≤ ci ≤ N 
 1 ≤ ti ≤ K 
 Với mỗi băng nhóm i trong input, danh sách các thành phố bị quản lý không có phần tử 

nào bị lặp lại. 
 Với mỗi truy vấn, danh sách các băng nhóm không có phẩn tử nào bị lặp lại. 

 
Ví dụ: 
 
Input 
7 
1 2 
1 3 
2 4 
2 5 
3 6 
3 7 
2 
2 6 7 
1 4 
3 
5 1 2 
1 1 1 
5 2 1 2 
 
Output: 
2 
1 
1 
 
Giải thích: 

 Truy vấn 1. Chỉ có một băng nhóm đang hoạt động là nhóm 2. Băng nhóm 2 hoạt động ở 
thành phố 4. Liên minh sẽ quản lý thành phố 4. Chef muốn đặt thủ đô ở thành phố 5. 
Khoảng cách giữa thành phố 4 và 5 là 2. 

 Truy vấn 2. Chỉ có một băng nhóm đang hoạt động là nhóm 1. Băng nhóm 1 hoạt động ở 
thành phố 6, 7. Liên minh sẽ quản lý thành phố 6, 7 và 3. Chef muốn đặt thủ đô ở thành 



phố 1. Thành phố bị quản lý có khoảng cách ngắn nhất tới thành phố 1 là thành phố 3, có 
khoảng cách là 1. 

 Truy vấn 3. Có hai băng nhóm đang hoạt động là 1 và 2. Nhóm 1 quản lý thành phố 6, 7 
và nhóm 2 quản lý thành phố 4. Liên minh sẽ quản lý các thành phố 1, 2, 3, 4, 6, 7 tức là 
tất cả các thành phố trừ thành phố 5. Chef muốn đặt thủ đô ở thành phố 5. Thành phố bị 
quản lý có khoảng cách ngắn nhất tới thành phố 5 là thành phố 2, với khoảng cách là 1.  

 
Chú ý 
Chú ý rằng kích thước mặc định của stack là 8MB với C++ và 128MB với Java 


