
 

 

Multiplication Program 
 
Chú gấy Limak mong bạn có thể giải bài tập sau đây. Bạn được cho một số nguyên B bằng 3, 5 
hoặc 7. Nhiệm vụ của bạn là in ra một dãy các bước, bạn có thể nhân hai số nguyên có hai chữ số 
X và Y theo hệ cơ số B. 
 
Giả sử bộ nhớ máy tính chứa 105 ô, được đánh số từ 0 tới 105-1, mỗi ô chứa một số (theo hệ cơ 
số B, một số phải thuộc đoạn từ 0 tới B - 1, chứa cả hai biên). Gọi ti là số ở trong ô thứ i. Ban 
đầu: 

• ti = i với i < B 
• tB và tB+1 là các số của số X, nên X = tB * B + tB+1 
• tB+2 và tB+3 là các số của số Y, nên Y = tB+2 * B + tB+3 
• ti = 0 với mọi i > B+3 

 

 

Hình đầu tiên thể hiện ban đầu B = 5 và nhân với số 8 và 4 (được biểu diễn ở hệ cơ số 5 là 13 và 
04). Sau khi thực hiện các bước, kết quả của phép nhân được lưu lại trong các 
ô B+4, B+5, B+6, B+7, nó được thể hiện trong hình thứ hai (chú ý rằng 8 * 4 = 32 và nó được 
viết là 0112 trong hệ cơ số 5). Ngoại trừ 4 ô chứa đáp án, giá trị cuối cùng của ti không quan 
trọng. Đặc biệt, bạn được phép thay đổi giá trị của B+4 ô đầu. 
 
Bạn được chọn một hàm F: [0,B-1] × [0,B-1] -> [0,B-1]. Nghĩa là hàm F được truyền vào hai giá 
trị và trả về một giá trị, với mỗi số thuộc tập hợp {0, 1, ..., B-1}. Một ví dụ hàm F là hàm cộng 
F(x, y) = (x + y) % B. Chúng tôi không yêu cầu các tính chất đặc biệt từ F (ví dụ như liên kết hay 
đối xứng). 
 
Bạn cần tạo ra một dãy gồm tối đa 105 bước. Trong mỗi bước, chọn ba ô c1, c2 và c3, không cần 
phải khác nhau. Kết quả của F cho các số trong các ô c1 và c2 sẽ được tính và viết vào ô c3. Hay 
nói cách khác, với C++ hoặc Python biểu thức của nó là t[c3] = F(t[c1], t[c2]). Với mọi cặp có 
thể của hai số có hai chữ số X và Y, dãy các bước của bạn cần cho ra kết quả bằng với X * Y 
như miêu tả bên trên. 
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Input 

• Chỉ gồm một dòng duy nhất chứa một số nguyên B thể hiện hệ số. 
Output 

• You should first print the description of the function F that you choose, and then the 
chosen sequence of moves. 

• Bạn cần in ra miêu tả hàm F mà bạn chọn rồi tới một dãy các bước 
• Đầu tiên in ra B dòng, dòng thứ i chứa B số nguyên F(i,0), F(i,1), ..., F(i,B-1). 
• Dòng tiếp theo, in ra một số nguyên K thể hiện số bước của dãy. 
• Dòng thứ i trong K dòng tiếp theo, in ra 3 số nguyên c1, c2, c3 (mỗi số phải thuộc 0 tới 

105-1, gồm cả hai biên), thể hiện bước thứ i. 
Subtasks 

Có 5 subtask, mỗi subtask là 20 điểm 

• B = 3 và máy chấm chỉ kiểm tra chương trình của bạn đúng với X và Y chỉ chứa số 0 và 
1 (trong hệ cơ số B). 

• B = 3 
• B = 5 
• B = 5 và số đầu tiên (trong hệ cơ số B) của số X và số đầu tiên của Y đều là 0. Hay nói 

cách khác: X, Y < B. 
• B = 7 

Ví dụ 

Input: 
3 
 
Output (chú ý đây không phải đáp án đúng): 
1 1 2 
2 2 2 
0 1 0 
2 
1 6 7 
0 0 0 
 
Giải thích 

Output được cho thỏa mãn cấu trúc nhưng lại không chính xác. Hãy phân tích, bước in ra nhân 
với X = 7 và Y = 5. Số X và Y trong hệ cơ số 3 lần lượt là 21 và 12. Do đó các số đầu tiên trong 
các ô là: 0, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 0, 0, ... 
Phép tính đầu tiên là t[7] = F(t[1], t[6]) = F(1, 2) = 2, nên các ô giờ sẽ thành: 0, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 
0, ... 
Phép tính thứ hai là t[0] = F(t[0], t[0]) = F(0, 0) = 1, nên ta có: 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 0, ... 



Sau hai phép tính đó, các ô 7, 8, 9, 10 sẽ chứa tích X * Y = 35, trong khi thực tế lại chứa các số 
2, 0, 0, 0, thể hiện số 2 * 33 = 2 * 27 = 54. Dãy các bước được in ra cần nhân chính xác bất kỳ 
hai số có hai chữ số X, Y, nên output vừa cho sẽ bị Wrong Answer. 
 


