
 

 

Chef and Interactive XOR 
 
Đây là một bài tập tương tác. 
 
Chef và Cheffa đang chơi một trò chơi. Chef có một dãy số nguyên dương a1, a2, …, an. Cheffa 
muốn tìm ra giá trị của tất cả các phần tử ở trong dãy đó. Cheffa hỏi Chef tối đa N câu hỏi. Với 
mỗi câu hỏi, Cheffa nói với Chef ba chỉ số riêng biệt là i, j và k. Chef sẽ đáp lại bằng một số 
nguyên ai ⊕ aj ⊕ ak (⊕ thể hiện phép XOR). 
 
Chef cũng đưa thêm một điều kiện: với mỗi chỉ số x, x có thể xuất hiện trong tất cả các câu hỏi 
không quá ba lần. 
 
Bạn hãy chơi game này thay Cheffa, Grader sẽ chơi giúp Chef. Hãy tìm dãy a.  

 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên T – số test. 

 Với mỗi test, bạn bắt đầu bằng việc đọc một dòng chứa một số nguyên N. 

 Để hỏi một câu, bạn hãy in ra một dòng chứa bốn số nguyên 1, i, j và k (1 ≤ i, j, k ≤ N;  
i ≠ j, j ≠ k, k ≠ i).  Sau đó bạn phải đọc một dòng chứa một số nguyên: đáp án của câu hỏi 
của bạn hoặc in ra -1 nếu như câu hỏi không hợp lệ hoặc bạn đã hỏi nhiều hơn N câu hỏi. 

 Để kết thúc test, bạn hãy in ra một dòng chứa N + 1 số nguyên 2, a1, a2, …, aN. Sau đó bạn 
phải đọc một dòng chứa: 1 nếu như đầu ra là đúng hoặc -1 nếu như nó chưa chính xác. 

Lưu ý rằng khi bạn nhận được đáp án -1, bạn sẽ ngay lập tức kết thúc chương trình của mình và 
được coi là đáp án sai; ngược lại, bạn có thể nhận được bất cứ phần quyết nào.  

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng! 

 

Ràng buộc  

 1 ≤ T ≤ 20 

 8 ≤ N ≤ 5 * 104 

 1 ≤ ai ≤ 230 với mọi i.  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 2 * 105 
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Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): i = j, j = k hoặc k = i là hợp lệ trong mỗi câu hỏi. 
Subtask #2 (25 điểm): ai + 1 = ai + 1 với mọi i.  
Subtask #3 (65 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

You                 Grader 
                    1 
                    4 
1 1 1 1 
                    4 
1 2 2 2 
                    9 
1 3 3 3 
                    10 
1 4 4 4 
                    11 
2 
4 9 10 11 
                    1 

 

Giải thích  

Chúng ta sử dụng N = 4 ở đây, N ≥ 8 trong dữ liệu test thật. Lưu ý rằng ví dụ có thể không thỏa 
mãn subtask 2 và 3.  

 


