
 

 

Chef and War with Taran (Challenge) 
 

Công nghệ phát triển rất nhanh nên mọi người dùng robot để làm việc cho họ là chuyện bình 
thường. Codechef vẫn là lựa chọn phổ biến cho nền tảng lập trình thi đấu, lý do là các bài tập có 
chất lượng tuyệt vời. 

Vào một ngày đẹp trời, Taran quyết định truy cập vào tất cả các bài tập bằng cách đánh bại Master 
Chef của CodeChef trong cuộc chiến robot. 

Có N loại robot được đánh số từ 1 tới N với số lượng vô hạn cho mỗi loại. Nếu hai robot của hai 
loại khác nhau đánh nhau, một con sẽ thắng và con còn lại sẽ thua; bạn được cho một ma trận M 
với kích thước N×N, với mọi i, j một robot loại i sẽ thắng robot loại j nếu Mij = 1. Nếu hai robot 
có cùng loại, kết quả sẽ là hòa.  

Chef sẽ mua tổng cộng N robot và Taran cũng sẽ mua N robot. Cả Taran và Chef có thể mua số 
lượng bất kỳ robot cho mỗi loại, kể cả là 0. Taran đã quyết định thông minh là mua robot sau khi 
Chef đã mua N robot, nên cơ hội chiến thắng của anh ta được tối ưu.  

Sau khi mua robot, cuộc chiến bắt đầu. Nó diễn ra trong N vòng; hai robot đấu nhau ở mỗi vòng, 
một trong số chúng là của Chef và con còn lại của của Taran. Trong A vòng đầu tiên, Chef chọn 
robot cho mình và Taran. Trong B lượt tiếp theo, Taran chọn robot cho mình và Chef. Sau mỗi 
lượt, cả hai robot sẽ bị phá hủy và không dùng lại nữa.  

Bởi Master Chef tin vào tài năng lập trình của mình, bạn được yêu cầu đấu với Taran để bảo vệ 
bài tập cho những contest trong tương lai. Nhiệm vụ của bạn là tối đa số vòng mà robot của bạn 
chiến thắng.  

P.S.: Sau khi nhìn thấy bài tập này, Taran đã quyết định trở thành bạn của Master Chef. Các bài 
tập giờ đã an toàn. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số lượng test. T test được miêu tả như sau: 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 3 số nguyên N, A và B. 
• Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa N số nguyên Mi1, Mi2, …, MiN. 

 

Tương tác 

• Sau khi đọc dữ liệu vào, bạn cần in ra một dòng chứa N số nguyên. Số thứ i thể hiện số 
lượng robot loại i mà bạn mua. 
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• Sau đó, bạn cần đọc một dòng chứa N số thể hiện các robot của Taran với dùng định dạng. 

• Khi cuộc chiến bắt đầu. Với A vòng đầu tiên, bạn cần in ra một dòng chứa hai số nguyên 
x và y, với x thể hiện loại robot của Chef và y thể hiện loại robot của Taran. 

• Trong B lượt tiếp theo, máy chấm sẽ in một dòng chứa hai số nguyên x và y thể hiện các 
robot đấu trong lượt đó theo cùng định dạng. 

Bạn không được mua ít hay nhiều hơn N hoặc chọn (không phải robot của Chef và Taran) robot 
của một loại mà loại đó đã không còn. Nếu bạn làm thế, chương trình của bạn sẽ bị Wrong answer 
và quá trinh tương tác sẽ kết thúc ngay lập tức. Tương tự, nhớ flush output sau khi in ra mỗi dòng, 
hoặc máy chấm sẽ đợi câu trả lời của bạn mãi mãi và bài bạn bị Time Limit Exceeded. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra một dòng duy nhất chứa một số nguyên – giá trị của P. Q−1 (kết quả lấy phần dư cho 
109+7). 

 

Ràng buộc 

• T = 5  

• N = 1,000  

• 0 ≤ A, B ≤ N  

• 1 ≤ A + B ≤ N  

• N chia hết cho A+B  

• 0 ≤ Mij ≤ 1 với mọi i, j  

• Mij + Mji = 1 với mọi i ≠ j  

• Mii = 0 với mọi i 

 

Chấm điểm 

Điểm số của bạn cho mỗi test là số lần thắng bằng robot của bạn. Điểm của bạn cho mỗi file test 
là tổng điểm của các test case. 

 

 

 



Sinh test 

Có 20 file test. Trong quá trinh thi, điểm số hiển thị sẽ tương ứng với 4 file, tức là điểm số phản 
ánh 20% (4 phần 20) của tất cả các test. Tuy nhiên, nếu bài của bạn bị non-AC ở bất kỳ file nào, 
bài nộp sẽ bị non-AC. Nói cách khác, một bài AC thì phải chạy thành công qua tất cả các file test. 
Sau khi kỳ thi kết thúc, số điểm của bạn sẽ thay đổi thành tổng số điểm bạn đang có và 16 test nữa. 

Ma trận M được sinh ngẫu nhiên. Có 4 loại test: 

• Loại 1: A = B = 250 

• Loại 2: A và B là các số nguyên được chọn ngẫu nhiên trong đoạn  [0,10] sao cho A+B=10  

• type 3: A và B là các số nguyên được chọn ngẫu nhiên trong đoạn [0,100] sao cho A+B=100  

• type 4: A và B là các số nguyên được chọn ngẫu nhiên trong đoạn [0,1000] sao cho 
A+B=1000 

 

Ví dụ  

1 
5 3 2 
0 1 1 0 0 
0 0 1 0 1 
0 0 0 1 1 
1 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 
 
Interaction 
 
User                                            Judge 
 
2 0 2 1 0 
                                                1 1 2 0 1 
1 2 
4 1 
1 3 
                                                3 3 
                                                3 5 
 
Giải thích 
Chú ý rằng test ví dụ này không thỏa mãn ràng buộc T và N. Các ràng buộc vẫn được giữ nguyên 
trong test thật. Chú ý rằng tương tác với máy chấm có thể thay đổi, ví dụ này chỉ là một trường 
hợp tương tác có thể xảy ra. 
 
Người chơi chọn 2 robot loại 1, 2 robot loại 3 và 1 robot loại 4. 



Máy chọn 2 robot loại 3 và 1 robot cho mỗi loại 1, 2 và 5 
 
Các vòng đấu như sau: 

• Người chơi chọn một robot loại 1 đấu với robot của Taran loại 2 và giành 1 điểm. 
• Người chơi chọn một robot loại 4 đấu với robot loại 1 của Taran và giành thêm 1 điểm nữa. 
• Người chơi chọn một robot loại 1 đấu với robot loại 3 của Taran và được 1 điểm 
• Máy chấm chọn robot thứ 3 của người chơi đấu với robot thứ 3 của máy chấm và không 
được điểm nào. 

• Máy chấm chọn robot thứ 3 của người chơi đấu với robot thứ 5 của máy chấm và người 
chơi được thêm 1 điểm. 

Điểm số của người chơi trong test này là 4 
 


