
 

Chefland Army	
	
Đây không phải một bài tập phân định thắng thua. 
	
Trong quân đội Chefland, có M vị tướng (được đánh số từ 1 đến M) và N lính (được đánh số từ 1 đến N). 
 
Quân đội có một hệ thống phân cấp dọc – một người lính chỉ có thể chỉ huy các lính khác (có thể không 
chỉ huy ai) nhưng mỗi người lính có nhiều nhất một chỉ huy. Một người lính y là cấp dưới của người lính 
x nếu như x là chỉ huy của y hoặc có một người lính z được chỉ huy bởi lính x sao cho lính y là cấp dưới 
của lính z. Chẳng có người lính nào được chỉ huy bởi một trong số các cấp dưới của họ bởi vì mọi người 
lính đều sợ cấp trên của mình. Tuy vậy, tất cả lính đều là cấp dưới của người lính 1. Gọi người chỉ huy 
của người lính i là pi (pi = 0 bởi vì người lính 1 không có chỉ huy). 
 
Như trong bất kỳ tổ chức nào, các tướng đều ghét một số lính. Nếu một vị tướng gặp một người lính mà 
anh ta ghét, vị tướng này trở nên tức giận trong thời gian còn lại của ngày. 
 
Những người lính sẽ được trả lương trong một hoặc nhiều ngày. Với mọi i, người lính i sẽ được trả Si 
đồng. Shyam chịu trách nhiệm trả lương cho binh lính. Anh ấy chọn một số nguyên D (0 ≤ D ≤ N2) và 
trong suốt D ngày tiếp theo, anh ấy thực hiện quy trình sau: 

• Chọn một số nguyên K và K người lính, sau đó gọi những người lính này đến báo cáo chiến công 
của họ với các tướng. Shyam rất cẩn thận - mỗi ngày, anh ấy chọn những người lính sao cho không 
có hai người lính nào sợ nhau (nói cách khác, không có người lính nào được chọn là cấp dưới 
người còn lại được chọn). 

• Chọn một số thực dương R và trả cho mỗi người lính được gọi R đồng. 
• Với mỗi người lính v và tướng u, nếu như lính v được gọi và là người bị tướng u ghét thì tướng u 

sẽ tức giận. Gọi G là tổng số tướng nổi giận trong ngày hôm đó. Tổng độ tức giận của các tướng 
tăng thêm G * R. 

• Trước khi bắt đầu ngày tiếp theo, những vị tướng đã bớt nóng nảy dần và không tức giận nữa (như 
thế họ có thể nổi giận trở lại). 

Hãy giúp Shyam trả lương cho các binh lính mà tổng độ tức giận của các tướng là nhỏ nhất trong suốt D 
ngày. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên M và N. 

• M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một xâu nhị phân B độ dài N. Với mọi i và j, kí tự thứ j trong 
xâu thứ i là ‘1’ nếu như tướng i ghét lính j và là ‘0’ trong trường hợp ngược lại. 

• Dòng tiếp theo chứa N số nguyên S1, S2, …, SN. 

• Dòng cuối cùng chứa N số nguyên p1, p2, …, pN. 
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Dữ liệu ra 

Với mỗi test: 

• Đầu tiên, in ra một dòng chứa một số nguyên D (0 ≤ D ≤ N) – số ngày mà những người lính được 
trả lương. 

• Sau đó, in ra D dòng. Trong mỗi dòng, in ra một số nguyên K, một số thực R và K số nguyên x1, 
x2, …, xK – chỉ số của những người lính được gọi. 

• Với mọi i, gọi tổng số tiền nhận được của người lính i là Wi. Đáp án của bạn là đúng nếu như  
|Wi − Si| ≤ 10−6. 

 

Ràng buộc 

• T = 50 
• M = 16 
• N = 128 
• 0 ≤ pi ≤ N với mọi i 
• 1 ≤ Si ≤ 100 với mọi i 

 

Sinh test 

Với mỗi test: 
• S1, S2, …, SN được chọn ngẫu nhiên và độc lập giữa 1 và 100. 
• Với mọi i, pi được chọn ngẫu nhiên và độc lập giữa 1 và i − 1. 
• Với mỗi test, một số thực p được chọn thủ công: Có 10 test cho mỗi p ∈ {0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 0.8}. 
• Với mọi i và j, Bi, j được chọn là ‘1’ với xác suất p hoặc là ‘0’ với xác suất 1 – p. 

 

Tính điểm 

Điểm của mỗi test là tổng của R * G trong tất cả D ngày. Điểm của bài nộp bằng tổng điểm của tất cả các 
test. 
Mục tiêu là cần tối thiểu hóa số điểm của bài nộp của bạn. Tuy nhiên, bài tập này có thể giải quyết tối ưu 
- có một giải pháp đảm bảo sẽ ghi được 100 điểm. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
3 4 
0000 
1111 
0101 
1 2 3 4 



0 1 1 3 

Output 

4 
2 2 2 3 
1 1 1 4 
1 1 3 
1 3 4 
 


