
 

 
 
Sebi and the Black money 
 
Mỗi năm, trong suốt thời gian bầu cử, mỗi đảng của Chefland hứa hẹn sẽ lấy lại những đồng tiền 
bất hợp phát, nhưng chưa có bước đi đặc biệt nào được thực hiện tốt. Chính phủ hiện tại biết 
rằng có nhiều người dân cất tiền trái pháp luật ở ngân hàng nước ngoài thông qua Havala. Chính 
phủ liên lạc với rất nhiều ngân hàng và đã thu thập được thông tin về 4000 tên. Chính phủ đang 
chịu áp lực to lớn để công bố các tên đó, bởi có quyết định việc đảm bảo các thông tin này rất 
quan trọng để không cho nó rơi vào tay kẻ xấu và được bảo đảm bằng thuật toán mã hóa rất 
mạnh. 
 
Sebi là một hacker - người mà kiên quyết đưa ra tên của những người có thu nhập bất hợp pháp 
để mọi người biết. Là một hacker, anh ta tìm ra tất cả 4000 mã hóa tên bằng việc khai thác lỗi 
CSRF. Anh ta cũng tìm ra thuật toán mã hóa được miêu tả bên dưới. 
 
Let the string S represents the name of black money holder. 
It consists of N lower case English Alphabets. 
 
encrypt(S[0..N-1]) 
 W[0..N-1] = {0,..,0} 
 for i=0 to N-1 
  if S[i]<'a' or S[i]>'z' than  
   return "failure in encryption" 
  for j=0 to N-1 
   if S[i]>S[j] than 
    W[i]++ 
  for j=i to N-1 
   if i != j and S[i] == S[j] than  
    return "failure in encryption" 
   W[i] = W[i] + S[j] - 'a' 
 
  W[i] = W[i] mod 10 
 
 The encrypted name of person is W[0],W[1]..,W[N-1] 
 
Một số ví dụ output của hàm giải mã. 
encrypt("anupklby") = 48768961 
encrypt("adurysk") = 2342822 
 
Sau khi đã hiểu về thuật toán và mã hóa chi tiết của các tên, anh ta tin rằng mình đã làm một điều 
cực kỳ ngu ngốc, những người này rất thông minh và sẽ không cung cấp tên thật. Họ cố gắng che 
được càng nhiều danh tính về mình càng tốt bằng việc tất cả các ký tự trong tên đều khác nhau 
và thêm vào những ký tự không cần thiết để chắc chắn rằng tên có đủ N ký tự. 
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Lúc này, Sebi muốn tiết lộ các tên bằng thuật toán giải mã. Anh ta không bảo đảm chính xác 
những tên mình cung cấp đôi một khác nhau tương ứng với giải mã các mã hoá tên. Anh ta chỉ 
bảo rằng ít nhất thì tên giải mã bằng độ dài của tên mã hóa. Anh ta muốn đưa ra càng nhiều bọn 
giữ tiền bất hợp pháp càng tốt bằng việc cài đặt một tiêu chuẩn cao là đưa ra tên của ít nhất 3960 
tên đã mã hóa. 
Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của input chứa số nguyên T và N. T luôn luôn là 4000, N luôn luôn là 8 
trừ trong test ví dụ. N là độ dài tên của mọi người. 

• T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu mã hóa tên của một người. 

Dữ liệu ra 

• In ra T dòng. Một dòng có thể chứa -1 nếu bạn không thể tìm được tên hoặc tên độ dài N 
tương ứng chứa các ký tự không phải là Latin thường. 

Ràng buộc 

• T = 4000 
• N = 8 

Ví dụ 

Input: 
1 1 
2 
 
Output: 
w 

Example 2 

Input: 
1 2 
79 
 
Output: 
js 

Example 3 

Input: 
1 8 
48768961 
 
Output: 
anupklby 

Example 4 

Input: 



1 7 
2342822 
 
Output: 
adurysk 
  
Giải thích 

Ví dụ 3: Một tên thỏa mãn của bọn giữ tiền bất hợp pháp để mã hoá tên là "anupklbiby" 
 


