
 

 

Sebi and the highway 
 
Sebi đến trường mỗi ngày cùng với bố cậu ấy. Họ phải đi xe băng qua một đường cao tốc lớn để 
đến được trường. Sebi ngồi ở ghế trước bên cạnh ghế ngồi để lái xe của bố cậu ấy. Để bớt nhàm 
chán, họ chơi trò chơi đoán vận tốc của những chiếc xe khác trên đường cao tốc. Sebi đoán rằng 
tốc độ của những cái xe khác đang là SG km/h, bố anh ấy lại đoán tốc độ đó là FG km/h 
 
Đường cao tốc thường rất vắng xe, cho nên các lái sử dụng thiết bị kiểm soát hành trình. Cụ thể, 
phương tiện chạy với tốc độ không đổi. Cứ cách 50 mét lại có một cột mốc trên đường cao tốc. 
Cả hai bố con Sebi đều muốn kiểm tra xem họ có đoán chính xác không. Vì vậy, ho bắt đầu đặt 
một thiết bị hẹn giờ vào xe của họ và những xe khác (những xe họ đang đoán tốc độ) song song 
với nhau (chúng không nhất thiết phải ở đầu các cột mốc, chúng có thể ở giữa hai cột mốc). Sau 
T giây, họ nhận ra rằng tất cả những xe gần những cột mốc và số lượng các cột mốc giữa hai cột 
mốc của xe của họ và những chiếc xe khác là D – 1 (bao gồm cột mốc gần tất cả các xe). Họ 
cũng nhận ra những cột mốc một cách rất đơn giản bởi vì những xe khác chạy nhanh hơn xe của 
họ.Tốc độ xe của cha con Sebi là S. Bằng những thông tin đó, một trong hai bố con có thể tìm ra 
tốc độ của những xe khác một cách chính xác. 
 
Ví dụ ở tình huống cha của Sabi khởi động thiết bị hẹn giờ. Lưu ý rằng tất cả cách xe đều song 
song với nhau và cạnh một cột mốc. 
 

 
Ví dụ sau T giây, những chiếc xe ở cạnh các cột mốc. Ở đây giá trị của D bằng 1. Chiếc xe màu 
xanh lá cây là của cha con nhà Sebi còn chiếc xe còn lại có màu xanh dương  
 

 
 
Sebi chỉ là một đứa trẻ, cậu ta không biết làm thế nào để tìm và kiểm tra xem dự đoán của người 
nào gần đúng với kết quả thực tế nhất. Cậu ấy không tin cha mình lắm và sợ cha sẽ lừa mình. 
Bạn hãy giúp cha con Sebi bằng cách chỉ ra đâu là kết quả gần sát với thực tế nhất. Nếu Sebi 
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đoán đúng hơn, in ra “SEBI”, nếu cha của Sebi đoán đúng hơn, in ra “FATHER”. Nếu cả hai 
người đoán gần đúng như nhau, in ra“DRAW”. 
 
 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T - số test. 

• T dòng tiếp theo,mỗi dòng chứa 5 số nguyên S, SG, FG, D, T lần lượt là tốc độ xe của 
Sebi, dự đoán của Sebi, dự đoán của bố Sebi, D là số nguyên đã được nhắc đến ở trên và 
thời gian mà tất cả các xe chạm tới các mốc. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa "SEBI", "FATHER" hoặc "DRAW" theo yêu 
cầu đã nêu. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10000 
• 0 ≤ S ≤ 130 
• 0 ≤ SG, FG ≤ 300 
• 1 ≤ D ≤ 30 
• 1 ≤ T ≤ 300 
• Tốc độ của những chiếc xe còn lại không vượt quá 300 km/h 

Ví dụ 

Input: 
2 
100 180 200 20 60 
130 131 132 1 72 
 
Output: 
SEBI 
FATHER 

Giải thích 

Ví dụ 1. 
Có tổng cộng 20-1 = 19 cột mốc ở giữa xe của Sebi và những chiếc xe khác. Do đó, khoảng cách 
giữa những chiếc xe này ở thời gian T là 20 * 50 = 1000 mét = 1 km. 
Vì T = 60 giây, tức là 1 phút, cho nên chiếc xe còn lại đi xa hơn 1km so với xe của Sebi trong 1 
phút. Do đó, chiếc xe còn lại có thể đi hơn 60km so với xe của Sebi trong 1 giờ. Và vì vậy, tốc 
độ của xe đó sẽ hơn tốc độ xe của Sebi là 60km/h và bằng 160km/h. 
Sebi đoán là 180km/h, trong khi đó cha cậu ấy đoán là 200km/h. Tốc độ thật của các xe khác là 
160km/h. Do đó, dự đoán của Sebi là chính xác hơn. Vì thế, Sebi đã thắng! 
 
 



Ví dụ 2. 
Tình huống này được miêu tả trong hình vẽ ở trên. Bạn có thể tìm ra tốc độ của những xe khác 
và có thể thấy rằng dự đoán của bố Sebi là chính xác hơn. 


