
 

 

Online Chess 
 

Có một trang web để chơi cờ vua online cùng những người khác, mỗi khi bạn muốn chơi một 
game, bạn cần tạo một game mới và đợi đối thủ vào hoặc bạn có thể vào một game đã được tạo. 
 
Mỗi người chơi có một số biểu diễn xếp hạng. Sau mỗi game, người thắng sẽ được một số điểm 
từ người thua. Trừ khi hai người chơi đồng ý chơi vui, không tính hạng trước khi bắt đầu. 
 
Mỗi khi bạn tạo một game, bạn phải chọn một số thông số cho game: 

• Xếp hạng tối thiểu và tối đa của đối thủ mà bạn muốn đấu 
• Game xếp hạng hay không xếp hạng 
• Tổng thời gian suy nghĩ của mỗi người chơi. 
• Bạn ở phía trắng hay đen hay để server chọn ngẫu nhiên màu. 

 
Sau khi chọn thông số và tạo một game, bạn sẽ đợi đối thủ tham gia vào game của bạn. Sau khi 
có ai đó vào, game sẽ bắt đầu. 
 
Nếu bạn muốn tham gia một game, bạn cần xem danh sách các game đã được tạo và vẫn đang ở 
trạng thái chờ đói thử và bạn có thể thấy những thông số của từng game, sau đó bạn có thể chọn 
một trong số đó để tham chiến. 
 
Chef là một lập trình viên của web này và hôm nay anh ta nghĩ ra một ý tưởng là thêm tính năng 
mới cho nó. Tính năng là mỗi khi một người tạo ra một game mới, trước khi bảo người chơi đợi 
đối thủ, web sẽ cố gắng tự tìm đối thủ phù hợp trong những người đã tạo một game và vẫn đang 
đợi. Web sẽ chọn một đối thủ sao cho tất cả các thông số phải thỏa mãn cả hai người chơi. Nếu 
có nhiều hơn một đối thủ thỏa mãn thì người chơi vừa tạo game sẽ được đấu với đối thủ phù hợp 
tạo game đầu tiên. Nếu không có ai phù hợp, web sẽ bảo người chơi đợi đối thủ. 
 
Luật được áp dụng để kiểm tra hai người chơi có phù hợp không: 

• Xếp hạng của mỗi người chơi thuộc đoạn mà người chơi kia chọn. 
• Cả hai người chơi đều chọn game được xếp hạng hoặc không được xếp hạng. 
• Tổng thời gian suy nghĩ của cả hai đều giống nhau. 
• Cả hai người chơi chọn màu ngẫu nhiên hoặc một người chọn trắng và một người chọn 
đen. 

 
Giờ, cho một danh sách những người chơi đã tạo một game mới, theo thứ tự tạo game. Với mỗi 
người chơi, tìm xem người chơi này sẽ được đấu với người chơi nào khác mà ở thời điểm đó 
người ấy đang chờ đối thủ. Nếu có nhiều đối thủ thỏa mãn thì sẽ chọn đối thử nào tạo game đầu 
tiên (bởi người này phải đợi lâu hơn). Nếu không có đối thủ nào thỏa mãn thì sẽ bảo người chơi 
này đợi. 
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Chú ý rằng một khi người chơi được nối với một người chơi khác thì cả hai người này sẽ không 
thể nối với người nào nữa. Và trong bài tập này, không có người chơi nào sẽ vào một game bằng 
tay, tất cả bọn họ đều tạo một game mới. 
 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chưa T – số test. 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N thể hiện số lượng người chơi sẽ tạo 
một game mới. 

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa miêu tả thông số của một người chơi 
Ri Mini Maxi Timei isRatedi Colori 

• Ri là xếp hạng của người chơi thứ i. Mini Maxi là xếp hạng nhỏ nhất và lớn nhất của đối 
thủ mà người chơi này muốn chơi cùng. Timei là tổng thời gian suy nghĩ cho mỗi người 
chơi, nó chỉ có thể là một trong những số sau 5 15 30 60. isRatedi thể hiện game đó là 
“xếp hạng” hay “không xếp hạng”. Colori thuộc một trong các giá trị: "white", "black" 
hoặc "random" 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra N dòng, dòng thứ i thể hiện chỉ số của người chơi mà được kết nối với 
người chơi i khi người chơi i tạo một game mới hoặc in ra “wait” nếu không có ai thỏa 
mãn. Những người chơi được đánh số từ 1 tới N theo thứ tự trong input. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ N ≤ 100 
• 1 ≤ Ri ≤ 1,000,000 
• 1 ≤ Mini ≤ Maxi ≤ 1,000,000 
• Colori chỉ có thể là "white", "black" hoặc "random" 
• isRatedi chỉ có thể là "rated" hoặc "unrated" 
• Timei chỉ có thể là 5, 15, 30, 60 

 

Ví dụ  

Input: 
1 
7 
5 1 10 15 rated random 
11 1 20 15 rated random 
10 3 30 15 rated random 



2 5 15 15 rated random 
30 20 60 60 unrated white 
50 20 40 60 unrated random 
50 20 40 60 unrated black 
 
 
Output: 
wait 
wait 
1 
2 
wait 
wait 
5 
 

 

Giải thích 

Ví dụ 1.  
• Người chơi 1 phải đợi bởi chưa có người chơi nào khác. 
• Người chơi 2 phải đợi vì anh ta không thể chơi cùng người chơi 1 do người chơi 2 có xếp 

hạng là 11 trong khi người chơi 1 chỉ muốn đối phương có xếp hạng tối đa là 10. 
• Người chơi 3 có thể chơi với người chơi 1 hoặc người chơi 2, do đó anh ta sẽ chơi với 

người chơi 1 vì người này tạo game đầu tiên. 
• Người chơi 4 có thể chơi với người chơi 1 hoặc người chơi 2, nhưng người chơi 1 đã vào 

trận với người chơi 3 nên anh ta không thể chơi cùng người chơi 4 lúc này. Do đó người 
chơi 4 sẽ chơi cùng người chơi 2. 

• Người chơi 5 phải đợi vì giờ không còn người chơi nào. 
• Người chơi 6 phải đợi vì anh ta không thể chơi với người chơi 5 bởi người chơi 6 muốn 

chọn màu ngẫu nhiên trong khi người chơi 5 muốn chọn màu trắng. 
• Người chơi 7 sẽ chơi với người chơi 5 

 
 


