
 

 

Unusual game 
 
Gần đây Chef đã sáng tạo ra một trò hai người chơi. Trò chơi được chơi trên một dải ngang gồm 
n ô, các ô này được đánh số tử trái sang phải với các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n. Bắt đầu 
chơi, một quân tốt sẽ được đặt ở ô đánh số x. Người chơi sẽ chơi luân phiên nhau, tức là người 
đầu tiên sẽ thực hiện tất cả các bước đi với số lẻ (thứ nhất, thứ ba, thứ năm,…) và người chơi thứ 
hai sẽ đi các lượt đi chẵn (thứ hai, thứ tư, thứ sáu,…). Trong lượt đi thứ k, người chơi di chuyển 
quân tốt chính xác k ô về phía trái hoặc chính xác k ô về phía phải (với điều kiện là quân tốt 
không nằm ngoài dải hình ngang đã cho). Ví dụ: trong lượt đi thứ k, nếu như quân tốt ở vị trí ô p 
trước khi di chuyển, nó có thể đã được di chuyển hoặc (p - k) hoặc (p + k) nếu các ô đã di 
chuyển nằm trong dải ngang đã cho. 
 
Người chơi nào mà không thể đi một lần nào (tức là cả hai lựa chọn ở trên đều dẫn đến những ô 
nằm ở ngoài dải ngang) thì sẽ thua trong tròn chơi này. Giả sử rằng hai người chơi đều chơi theo 
cách tối ưu nhất. 
 
Trước khi thử chơi game, Chef muốn biết về trò chơi này nhiều hơn nữa. Do đó, anh ấy muốn 
tìm ra kết quả của m trò chơi như vậy, ở đó trò chơi thứ i có quân tốt ban đầu ở vị trí xi. Bạn hãy 
giúp Chef! 

 

Dữ liệu vào 

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

• Ở mỗi test, dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m. 

• Dòng thứ hai chứa m số nguyên x1, x2, ..., xm. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa m số nguyên – số nguyên thứ i hoặc là 1 hoặc là 
2 – tùy thuộc vào người chơi thứ nhất hay thứ hai thắng trò chơi này nếu như quân tốt 
ban đầu ở vị trí ô xi. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 300 
• 1 ≤ tổng của n sau tất cả các test ≤ 106 
• 1 ≤ m ≤ 50 
• 1 ≤ xi ≤ n 
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Ví dụ 

Input: 
2 
3 2 
2 3 
4 2 
2 4 
 
Output: 
2 1 
1 1 

Giải thích 

Ví dụ 1. 
Có ba ô trong dải hàng ngang. 
Nếu như quân tốt ban đầu ở vị trí ô số 2 thì trong lượt đi đầu tiên nó sẽ bị di chuyên hoặc là đến 
ô 1 hoặc đến ô 3. Người chơi thứ hai cần di chuyển quân tốt đến ô số 3 hoặc ô số 1. 
Bây giờ, người chơi đầu tiên phải di chuyển quân tốt 3 ô về bên trái hoặc bên phải, cả hai đều di 
chuyển quân tốt bên ngoài dải, do đó người chơi đó sẽ thua cuộc trong trường hợp này. Nên 
người chơi thứ 2 thắng cuộc. 
 
Nếu như quân tốt ban đầu ở ô số 3 thì người chơi đầu tiên phải di chuyển đến ô thứ 2 trong lần đi 
đầu tiên và sau đó người chơi thứ hai sẽ không thể di chuyển để cho quân tốt nằm trong dải, do 
đó người chơi thứ 2 thua cuộc. Nên người chơi thứ nhất thắng cuộc trong trường hợp này. 
 


