
 

Game of snakes on a grid 

Bạn chuẩn bị chơi một trò chơi với Chef trên lưới số kích thước n dòng  và m cột. Một số ô 
của lưới bị chặn. Mục tiêu của trò chơi là tạo ra những con rắn với độ dài lớn nhất có thể ở 
trên lưới, trong khi tránh để bị chết và lấy phần thưởng trong quá trình chơi. 

Đây là một thử thách dạng tương tác, chương trình chấm sẽ chơi thay Chef. 

Trò chơi sẽ chơi thay phiên giữa bạn và trình chấm. Bạn sẽ là người đi trước. Trong lượt đầu 
tiên của bạn, bạn cần chọn một ô trống bất kì trên lưới và bắt đầu tạo con rắn từ ô đó. Con rắn 
sẽ được xác đỉnh bởi hai đầu mút, đầu và đuôi. Khi bạn tạo một con rắn mới, thì đầu và đuôi 
của nó sẽ ở cùng một ô. 

Trong những bước tiếp theo bạn có thể tăng độ dài của con rắn bằng cách kéo dài con rắn từ 
hai đầu, ở đây là từ đầu và từ đuôi. Nói cách khác, bạn cần phải chọn một ô trống kề với đầu 
hoặc đuôi của con rắn, và kéo dài con rắn ra bằng cách kéo dài đầu tương ứng tới ô trống. 
Một ô được gọi là kề với ô khác nếu hai ô đó có cùng cạnh (có nghĩa là có không quá 4 ô kề 
với nó). 

Ở một thời điêm nào đó bạn không thể kéo dài con rắn, thì con rắn sẽ được coi là chết. Lúc 
đấy bạn có thể tạo một con rắn khác trên lưới bằng cách tương tự như trên. Với mỗi con rắn 
được tạo ra, bạn sẽ có điểm tỉ lệ thuận với độ dài của nó. Bạn cũng sẽ bị phạt với mỗi con rắn 
bị chết. Thông tin chi tiết, hãy xem phần tính điểm. 

Lưu ý rằng khi bạn hoặc chương trình chấm đi một bước để tạo hoặc kéo dài con rắn thì 
những ô bị bao phủ bới những con rắn đang sống hoặc đã chết hay bị chặn từ lúc đầu đều 
được coi là những ô không trống. 

Trong hành tình, bạn cũng có thể được cho phần thưởng đặc biệt. Trong phần thưởng đặc biệt 
này thì chương trình chấm sẽ bị đóng băng trong một số lượt, có nghĩa là trong những lượt 
này chương trình chấm sẽ không tạo thêm hay kéo dài một con rắn nào cả. Những luật khác 
vẫn giữ nguyên. 

Lưu ý rằng nếu không có ô trống nào trên lưới, thì trò chơi sẽ kết thúc. Trò chơi cũng sẽ được 
coi là kết thúc nếu bước bạn đi là một bước EXIT. Xem phần tiếp theo về chi tiết của các 
bước đi. 
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Dòng đầu tien của dữ liệu vào chứa ba số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng n, m, K là 
chiều cao và chiều rộng của lưới và số lượng ô bị chặn. 

Mỗi dòng trong K dòng tiếp theo sẽ chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng x y, là 
tọa độ của ô bị chặn. 

Sau đó bạn sẽ đi trước, theo sau đó là một bước của chương trình chấm, tiếp theo là một bước 
bạn đi và sau đó là chương trình chấm đi và cứ như vậy thay phiên nhau. Trong bước đi của 
bạn, bạn có thể xuất “EXIT” để thoát trò chơi. Chương trình chấm cũng có thể xuất ra 
“EXIT” nếu tất cả các ô trên lưới đều đã bị chiếm và không thể đi được bước nào thêm. Bạn 
không nên đi bước nào sau đó. 

Hãy flush output buffer sau mỗi bước đi của bạn (ví dụ, bằng cách gọi lệnh fflush(stdout) 
trong C++), nếu không chương trình của bạn có thể chạy không đúng. 

Thông tin chi tiết, xin hãy đọc phần tiếp theo. 

Tương tác với chương trình chấm 

Mỗi bước đi của bạn có thể là một trong ba loại. 

 MOVE from_x from_y to_x to_y : Kéo dài con rắn hiện tại bằng cách di chuyển một 
trong hai đầu từ ô với tọa độ (from_x, from_y) tới một trong những ô trống kề nó với 
tọa độ (to_x, to_y). Lưu ý rằng (from_x, from_y) phải là một trong hai đầu của con 
rắn. 

 NEW x y: Tạo một con rắn mới với đầu và đuôi sẽ ở trong môt ô trống với tọa độ (x, 
y). 

 EXIT : Thoát game. 

Lưu ý rằng chúng ta đánh số bắt đầu từ 1 trong toàn bộ đề bài. 

Tương tự như vậy, bước đi của chương trình có thể là một trong những bước trên. Ngoài 
những bước ở trên, chương trình chấm có thể có thêm một bước là bước FREEZE. Trong 
bước này, chương trình chấm sẽ bị đóng băng và sẽ không tạo hay kéo dài một con rắn nào. 
Bước đi này được biểu diễn là FREEZE turns trong đó turns là số lượt đi mà chương trình 
chấm sẽ bị đóng băng. 

Lưu ý rang nếu trong lượt đi, chương trình chấm đi bước đi FREEZE turns, thì trong bước 
đi kế tiếp nó phải đi bước đi FREEZE turns-1 nếu turns > 1. Xem ví dụ hai để hiểu rõ hơn. 

Giới hạn 



 200 ≤ n, m ≤ 300 với tập tin test loại 1. 

 500 ≤ n, m ≤ 600 với tập tin test loại 2. 

Chấm điểm 

Nếu con rắn của bạn có độ dài là L, thì số điệm bạn lấy được sẽ là L * floor(sqrt(L)). Toàn 
bộ số điểm sẽ bằng tổng số điểm của từng con rắn bạn tạo. Bạn cũng sẽ bị phạt floor(sqrt(L)) 
với mỗi con rắn bị chết. Lưu ý rằng con rắn cuối cùng mà bạn tạo cũng được coi là chết lúc 
cuối game. 

Tóm lại, với mỗi con rắn độ dài L, bạn sẽ lấy được (L – 1) * floor(sqrt(L)) điểm. 

Điểm tổng của bạn trong bài này sẽ là tổng số điểm trong tất cả các test. 

Ví dụ 1 

2 2 0 (chương trình chấm in ra n, m và số lượng ô bị chặn) 

NEW 1 1 (bạn sẽ tạo con rắn mới) 

NEW 1 2 (chươn trình chấm sẽ tạo con rắn mớis) 

MOVE 1 1 2 1 (bạn sẽ kéo dài con rắn) 

MOVE 1 2 2 2 (chương trình chấm sẽ kéo dài con rắn) 

EXIT (bạn sẽ dừng trò chơi vì không còn ô trống nào) 

 

Điểm của bạn sẽ là = 2 * floor(sqrt(2)) - floor(sqrt(2)) = floor(sqrt(2)) = 1; 

Ví dụ 2 

3 3 0 (chương trình chấm xuất ra n, m và số lượng ô bị chặn) 

NEW 2 2 (bạn tạo một con rắn mới) 

FREEZE 2 (chương trình chấm sẽ đóng băng trong 2 lượt) 

MOVE 2 2 3 2 (bạn sẽ kéo dài con rắn) 

FREEZE 1 (chương trình chấm sẽ đóng băng trong một lượt nữa, có nghĩa là chương trình sẽ 
được tạo hoặc kéo dài một con rắn trong lượt tiếp theo) 



MOVE 3 2 3 3 (bạn sẽ kéo dài con rắn) 

NEW 2 3 (chương trình chấm tạo một con rắn mới) 

MOVE 2 2 1 2 (bạn sẽ kéo dài con rắn) 

FREEZE 1  (chương trình chấm đóng băng trong môt lượt) 

MOVE 1 2 1 1 (bạn sẽ kéo dài con rắn) 

NEW 1 2 (chương trình chấm tạo một con rắn mới) 

NEW 3 1 (bạn sẽ tạo một con rắn mới) 

MOVE 1 2 1 3 (chương trình chấm sẽ kéo dài con rắn) 

EXIT (bạn sẽ dừng trò chơi vì không còn ô trống nào để chơi tiếp) 

 

Bạn đã tạo hai con rắn, một độ dài 5 và một độ dài 1 

Vậy tổng điểm của bạn sẽ là (5 - 1) sqrt(5) + (1 - 1) * sqrt(1) = 4 * floor(sqrt(5)) = 8. 

 

Chương trình chấm tạo hai con rắn độ dài 2 và 1. 

Ví dụ 3 

3 4 2 

1 1 

3 4 

NEW 1 2 

NEW 2 4 

MOVE 1 2 1 3 

MOVE 2 4 2 3 

MOVE 1 3 1 4 

MOVE 2 3 3 3 



NEW 3 2 

NEW 2 1 

MOVE 3 2 2 2 

MOVE 2 1 3 1 

EXIT 

Trình sinh test 

Sẽ có hai loại tập tin test. 

 n, m sẽ được sinh ngẫu nhiên từ 200 tới 300. 

 n, m sẽ được sinh ngẫu nhiên từ 500 tới 600. 

Sẽ có 10 tập tin test mỗi loại. Trong kì thi, bạn sẽ được thấy điểm của duy nhất hai tập tin test 
của mỗi loại. 

Lưới ban đầu sẽ là trống. Mỗi ô có 1/25 khả năng sẽ bị chặn. 

Chương trình chấm sẽ chọn bước đi theo chiến thuật sau: 

Chương trình chấm sẽ lưu lại đầu và đuôi của con rắn. 

 Nếu bước đi trước là bước đi FREEZE turns với turns > 1, thì bước đi tiếp theo sẽ 
là FREEZE turns’  trong đó turns’ = turns – 1. 

 Ngược lại khả năng sẽ là 1/500, chương trình chấm sẽ đi một bước đi đóng băng, số 
lượng lượt trong một bước đi đóng băng sẽ là số ngẫu nhiên giữa 1 và 50. 

 Nếu là lúc mới vào trò chơi thì chương trình chấm sẽ tạo một con rắn mới. 

 Nếu chương trình chấm không thể kéo dài con rắn hiện tại, nó sẽ tạo con rắn mới 
bằng cách chọn ngẫu nhiên một trong những ô trống của lưới làm đầu và đuôi của con 
rắn mới. 

 Ngược lại sẽ có 99/100 khả năng, chương trình chấm sẽ cố kéo dài con rắn hiện tại 
bằng cách kéo dài nó từ đầu hoặc đuôi. Nó sẽ xem xét hết các ô trống kề với đầu và 
đuôi. Chương trình chấm sẽ chọn ngẫu nhiên một trong những ô đó để kéo dài con 
rắn. 

 Với 1/100 khả năng còn lại là chương trình chấm sẽ tạo một con rắn mới. 
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