
 

 

(CH) Serejs and Billiards 
 

Sereja thích chơi bi-a. Đây là phiên bản đơn giản của nó. 

Ban đầu có một chiếc bàn có kích cỡ N*N.  Chiếc bàn được chia bởi N+1 đường ngang và N+1. 
Các được thẳng được đánh số từ 0 đến N, từ trái sang phải, theo cách tương tự từ 0 ở đỉnh tới N 
ở đáy. Giao điểm của các đường thẳng đứng i và đường ngang j là một điểm (i,j).. Các điểm 
(0,0), (0, N), (N, 0), (N, N) là các điểm ở góc bàn. Ban đầu, có M quả bóng trên bàn, tại các điểm 
(Xi, Yi) (0 ≤ Xi, Yi ≤ N). Mỗi bóng có giá là Zi. 

Trong một bước Sereja có thể đánh một quả bóng bằng cách tạo ra vận tốc (Vx, Vy), 
(Vx và Vy thuôc̣ tâp̣ hơp̣ {-1, 0, 1}) và năng lượng bắt đầu E (1 ≤ E ≤ 4 * N). Sau đó có E hành 
động: 

 Khi bắt đầu mỗi hành động, trái bóng sẽ di chuyển từ điểm cũ là (X, Y) đến điểm mới là 
(X', Y'). Ban đầu chúng ta có bộ X' = X+Vx và Y' = Y+Vy. 

 Nhưng nếu có một điểm trở thành bằng (-1, -1) hoặc (-1, N + 1) hoặc (N + 1, -1) hoặc (N 
+ 1, N + 1) thì nó sẽ được tính như trái bóng được rơi xuống lỗ và do vậy, giá của quả 
bóng được thêm vào tổng số điểm. Trái bóng sau đó được loại bỏ khỏi bàn và không có 
thêm hành động nào nữa. Lượt di chuyển kết thúc. 

 Nếu X' trở thành -1, chúng ta thay thế X' bằng 1 và Vx bằng 1 
 Nếu X' trở thành N +1, chúng ta thay thế Y' bằng N-1 và Vx bằng -1 
 Nếu Y' bằng -1, chúng ta thay thế Y' bằng 1 và Vy bằng 1. 
 Nếu Y' bằng N + 1, chúng ta thay thế Y' bằng N-1 và Vy bằng -1. 
 Nếu như điểm mới chứa một quả bóng khác thì ta loại bỏ trái bóng cũ và trái bóng mới có 

giá mới bằng tổng giá của hai quả bóng. Chu trình này sẽ tiếp tục với trái bóng mới với 
vận tốc bất kỳ nó đã có. 

 
Sereja muốn tạo ra tối đa là 4*M lượt di chuyển. Mỗi lượt di chuyển sẽ giảm 1 điểm trong tổng 
số điểm.Nhiệm vụ của bạn là để chơi các trò chơi để tối đa hóa tổng số điểm. 
. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T- số test. 
 Dòng đầu tiên của mối test chứa hai số nguyên N, M. 
 M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên Xi, Yi, Zi. 

Dữ liệu ra 

 Ở mỗi test, dòng đầu tiên là một số nguyên K – số lượt di chuyển mà bạn muốn tạo ra. 
 K dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 5 số X, Y, Vx, Vy, E. Bạn cần đảm bảo rằng điểm (X, Y) 

chứa một vài trái bóng ở thời điểm đó. Ngược laị lời giải của baṇ se ̃đươc̣ chấm là WA. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 100 

 1 ≤ M ≤ 1000 

 0 ≤ Xi, Yi ≤ N 

 -100 ≤ Zi ≤ 100 

 Ban đầu, không có hai quả bóng nào cùng ở một điểm. 

 

Vı́ du ̣

Input: 
3 
3 3 
1 1 2 
2 2 2 
3 0 2 
100 1 
99 99 15 
100 2 
60 70 0 
90 15 -100 
 
Output: 
2 
2 2 -1 -1 4 
3 0 -1 1 4 
1 
99 99 1 1 50 
0 
 

Giải thích 

Ví dụ 2. Lưới có kích thước là N = 100. Để các điểm chỉ có một quả bóng, chúng ta cần tạo ra 
vận tốc (1, 1) và bắt đầu năng lượng ít nhất là 2, bởi vì nó có thể tiếp cận điểm (101, 101). Bắt 
đầu năng lượng là 50 trong output đươc̣ cho, nó đươc̣ cho phép và dâñ đến viêc̣ của bóng đi đến 
vi ̣trı ́(101, 101) sau 2 đơn vi ̣ thời gian và cho ta 15 điểm. Nhưng bởi chúng ta taọ ra 1 thao tacds 
di chuyển nên tổng điểm số bi ̣ trừ đi 1 và do đó điểm số cuối cùng là 15 – 1 = 14. 
 
Ví dụ 3. Có hai trái bóng, cả hai với điểm không dương (giá). Hãy lưu ý rằng được phép không 
di chuyển lần nào bởi vì bạn có thể nhìn vào output. 

 

 



Tính điểm 

Điểm của baṇ đươc̣ chấm với mỗi test se ̃đươc̣ tı́nh là max(total_score, 1), với total_score là 
tổng điểm đươc̣ miêu tả trên đề bài. Nếu S là tổng điểm của baṇ cho tất cả các test, và nếu W là 
điểm số lớn nhất trong các thı́ sinh, thı ̀số điểm của baṇ hiêṇ ra là S/W.   

Sinh test 

Mỗi test chứa T = 10 và N = 100. M se ̃đươc̣ sinh ngâũ nhiên trong đoaṇ [500, 1000]. Tất cả vi ̣ 
trı́ của các trái bóng se ̃đươc̣ sinh ngâũ nhiên. Có 4 loaị test: 

 Mỗi Zi là giá tri ̣ ngâũ nhiên trong đoaṇ [1, 3] 
 Mỗi Zi là giá tri ̣ ngâũ nhiên trong đoaṇ [-3, 3] 
 Mỗi Zi là giá tri ̣ ngâũ nhiên trong đoaṇ [1, 100] 
 Mỗi Zi là giá tri ̣ ngâũ nhiên trong đoaṇ [-100, 100] 

 


