
 

 

Chef and Making Triples 

Chef có một mảng A chứa 3 x N số nguyên. Anh ta muốn tạo ra nhiều bộ ba tách rời nhất có thể 

( một bộ ba là tập hợp 3 số nguyên ) từ mảng đó sao cho tổng của tất cả các phần tử trong mỗi bộ 

ba đều bằng nhau. Hai bộ ba  (A[a], A[b], A[c]) và (A[x], A[y], A[z]) được gọi là tách rời nếu 

tập hợp {a, b, c} và {x, y, z} không có phần tử chung. 

Hãy giúp Chef giải quyết vấn đề này. 

Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa số tự nhiên N thể hiện số lượng phần tử trong 

mảng A là 3 x N. 

 Dòng thứ hai chứa 3 x N số nguyên A1, A2, … , A3 x N. 

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 In ra hai dòng như sau 

 Dòng đầu tiên chứa một số tự nhiên K là số lượng bộ ba bạn tìm được 

 Dòng thứ hai chứa K bộ ba – chỉ số các phần tử của bộ ba 

Cách tính điểm 

 Số điểm của mỗi test là số lượng bộ ba bạn tìm được. Mục tiêu của bạn là tối đa 

số điểm. 

 Tổng số điểm của bạn là tổng điểm của tất cả các test. 

 Bài nộp của bạn chỉ được chấm với 20% test trong quá trình thi và sẽ được chấm 

lại với 100% test sau khi kỳ thi kết thúc. 

 Bạn sẽ nhận được “Wrong Answer” nếu một phần tử của mảng bị lặp lại trong 

output (bộ ba không tách rời), hoặc nếu có hai bộ ba mà tổng các phần tử khác nhau 

(bộ ba không thỏa mãn). Nếu bạn chỉ in ra một bộ ba, ok thôi, bạn sẽ nhận được số 

điểm là 1. 

Ràng buộc: 

 N = 105 

 -109 ≤ Ai ≤ 109 

Ví dụ: 

Input: 

4 

3 7 2 12 1 11 8 9 4 6 5 10 

Output: 

3 

5 6 11 3 4 1 10 2 9 

Giải thích: 
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Trong ví dụ này, chúng ta có 3 bộ ba:  (A5, A6, A11) = (1, 11, 5), (A3, A4, A1) = (2, 12, 3) và 

(A10, A2,A9) = (6, 7, 4). Bạn có thể thấy rằng, 1 + 11 + 5 = 2 + 12 + 3 = 6 + 7 + 4 = 17. Do đó, 

output này đúng bởi tổng tất cả các phần tử trong mỗi bộ ba đều bẳng nhau và không có phần tử 

nào xuất hiện nhiều hơn một lần trong các bộ ba. Số điểm cho bộ test này là 3 bởi bạn tìm được 3 

bộ ba. Chú ý rằng test ví dụ này không thể là test chính thức bởi vì N không bằng 105 . 

Sinh test: 

Sẽ có hai loại test: 

 Loại #1: Chúng tôi tự chọn số lo và hi. N sẽ bằng 105. Mỗi phần tử của mảng sẽ được 

chọn ngẫu nhiên trong khoảng [lo..hi]. 

 Loại #2: Chúng tôi tự chọn số S, lo và hi. N sẽ bằng 105. Sau đó chúng tôi sẽ sinh N bộ 

ba ngẫu nhiên với tổng các phẩn tử bằng S và mỗi phần tử đều thuộc [lo..hi], thêm tất cả 

các số này vào mảng và xáo trộn nó. 

Sẽ có 10 test thuộc loại #1 và 10 test thuộc loại #2. Với mỗi test chúng tôi có thể tự thay đổi một 

phần tử (để tránh nhận dạng loại test bằng cách kiểm tra tổng của nó). Trong quá trình thi, bài 

nộp của bạn sẽ được chấm với 2 test loại #1 và 2 test loại #2. 




