
 

 

Princess and Dragons 
 
Ở Wonderland, có N con rồng. Mỗi con rồng sống ở một trong N hang động, nằm trên một đường 
thẳng dược đánh số từ 1 tới N từ trái sang phải. Sức mạnh của con rồng thứ i là Si.  
 
Có một nàng công chúa xinh đẹp ở Wonderland. Có rất nhiều hoàng tử muốn cưới cô ấy. Tuy 
nhiên công chúa lại cảm thấy muốn sống tự do nên cô ấy chưa muốn cưới. Cô ấy yêu cuộc sống ở 
trong các hang rồng và thích nói chuyện với rồng. 
 
Bỗng một ngày, công chúa nghe nói một hoàng tử mới sẽ đến Wonderland để cầu hôn cô. Cô ấy 
thậm chí không muốn nhìn thấy anh ta. Vì vậy cô ấy muốn chọn một hang để ở ẩn náu và chỉ định 
một con rồng cho mỗi hang động để bảo vệ công chúa khỏi hoàng tử kia. Có nghĩa là cô ấy sẽ yêu 
cầu mỗi con rồng sống trong hang động sao cho mỗi hang có một con rồng. 
 
Gọi hang động mà công chúa chọn là F và sức mạnh của con rồng sống ở hang động thứ i sau khi 
được công chúa chọn là Xi. Hoàng tử bắt đầu hành trình của mình từ V và đi đến F. Anh ta phải 
chiến đấu với tất cả các con rồng từ V đến F. Hoàng tử ban đầu có sức mạnh là P; sau khi đánh 
bại con rồng có sức mạnh là X, sức mạnh của hoàng tử sẽ bị giảm đi X. Nếu sức mạnh của hoàng 
tử không phải là số nguyên dương, anh ta sẽ chết. 
 
Công chúa không biết hoàng tử sẽ bắt đầu từ hang nào. Do đó cô ấy muốn đặt những con rồng theo 
thứ tự sao cho tổng số hang động mà hoàng tử đi qua từ lúc xuất phát đến lúc chết là lớn nhất. Con 
số này phụ thuộc vào sự lựa chọn  động F của công chúa. Do vậy công chúa nhờ bạn tính giá trị F 
giúp cô ấy.  
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và P thể hiện số con rồng và sức mạnh 
của hoàng từ. 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên S1, S2,…, SN thể hiện sức mạnh của các con rồng.  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên, số nguyên thứ i thể hiện đáp án khi công 
chúa ở hang thứ i.  

 

August Long Challenge 2018 



Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ P ≤ 105 
• 1 ≤ Si ≤ 105 

 

Subtasks: 

• Subtask #1 (10 điểm):1 ≤ N ≤ 8 
• Subtask #2 (10 điểm): 1 ≤ N ≤ 20 
• Subtask #3 (20 điểm): 1≤ N, P, Si ≤ 2000 
• Subtask #4 (20 điểm): 1≤ N, P, Si ≤ 20000 
• Subtask #5 (40 điểm): Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input: 

2 
3 4 
2 1 2 
4 5 
1 1 1 1 

Output: 

2 1 2 
0 0 0 0 

 

Giải thích: 

Ví dụ 1. 
• Nếu F = 1, dãy X tối ưu là [2, 2, 1]. Nếu hoàng tử bắt đầu từ hang động thứ hai hoặc thứ 

ba, anh ta sẽ chết trong quá trình đi tớ chỗ của công chúa, do đó đáp án là 2. 
• Nếu F = 2, dãy X tối ưu là [2, 2, 1]; hoàng tử sẽ chết nếu anh ta bắt đầu từ hang đầu tiên. 
• Nếu F = 3, dãy X tối ưu là [1, 2, 2]; hoàng tử sẽ chết nếu bắt đầu từ hang thứ hai hoặc thứ 

ba. 

Ngược lại nếu X = [2, 1, 2] cho F = 2, hoàng tử có thể tới chỗ công quá từ bất cứ hang động nào, 
do đó nó không phải lựa chọn tối ưu. 
 



 
 


