
 

 

Codechef War 

Bitland tuyên chiến với Chefland và phái một đội quân đến chiến đấu với họ, nhưng Chefland đã 
bảo vệ đất nước mình một cách hiệu quả và khiến cho quân đội của Bitland đã bị giảm xuống còn 
N lính. Họ không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến này nhưng cũng không muốn đầu hàng 
trong nhục nhã, vì vậy họ đang lên kế hoạch tự sát theo nhóm. Josh, thủ lĩnh của những người lính 
còn lại của Bitland lại có một kế hoạch khác - anh ta muốn sống sót và bằng cách nào đó và trốn 
thoát. 
 
Các chiến sĩ được đánh số từ 1 đến N. Thủ lĩnh Josh là chiến sĩ N. Các chiến sĩ khác đang đứng 
thành một vòng tròn theo thứ tự 1, 2, …, P - 1, N , P,  P + 1, N - 1. Tức là họ đang đứng theo một 
cách để nếu vị trí của Josh là P (1 ≤ P ≤ N) thì với mỗi i (1 ≤ i ≤ N−2, i ≠ P − 1), chiến sĩ i + 1 ở 
ngay bên phải chiến sĩ i, chiến sĩ P (nếu P ≤ N − 1) hoặc 1 (nếu như P = N) ở ngay phía bên phải 
của Josh và Josh ở ngay phía bên phải của chiến sĩ P – 1 (nếu P ≥ 2) hoặc chiến sĩ N – 1 (nếu như 
P = 1); Nếu 2 ≤ P ≤ N − 2 thì chiến sĩ 1 cũng ở ngay bên phải của chiến sĩ N – 1. Với mọi i  
(1 ≤ i ≤ N − 1), chiến sĩ i có một thanh kiếm với sức mạnh Ai. Josh có kế hoạch lấy một lá chắn 
với sức mạnh phòng thủ D. 
 
Đầu tiên, những người lính bắt đầu tự sát theo nhóm theo các quy tắc sau: 

 Ban đầu, chiến sĩ 1 là lính tấn công. 

 Nếu người lính tấn công không phải Josh, người lính này tấn công người lính hiện đang ở 
bên phải anh ta. 

 Khi Josh bị tấn công bằng sức mạnh a, sức mạnh phòng thủ hiện tại của tấm chắn của anh 
ta sẽ giảm đi và nếu sức chắn là âm, Josh sẽ chết. Khi một người lính khác bị tấn công, anh 
ta không cố gắng phòng thủ thành công thì sẽ chết ngay lập tức. Sức mạnh cho thanh kiếm 
của người lính tấn công không thay đổi. 

 Sau đó, người lính tiếp theo bên phải của người lính tấn công hiện tại trở thành người lính 
tấn công và quá trình tiếp tục cho đến khi chỉ còn một người lính. 

 
Rõ ràng là theo cách này, Josh không thể là người sống sót cuối cùng. Tuy nhiên, đại tướng của 
Chefland là Chef có kế hoạch làm gián đoạn quá trình này ngay khi còn chính xác hai người lính 
của Bitland còn sống (Josh muốn trở thành một trong số họ) bằng cách tấn công họ bằng hỏa lực 
F. Vì cuộc tấn công này là bất ngờ, cả hai binh sĩ bị tấn công đều cố gắng phòng thủ độc lập với 
vũ khí họ có. Josh sống sót nếu sức mạnh phòng thủ hiện tại của khiên của anh ta ít nhất là F. Bất 
kỳ người lính nào khác chỉ sống sót nếu sức mạnh của thanh kiếm của anh ta lớn hơn F. Vì 
Chefland không tấn công lần nữa, nếu cả Josh và một người lính khác sống sót, thì người lính kia 
sẽ giết Josh. Do đó, Josh muốn trở thành người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công của Chefland. 
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Nhiệm vụ của bạn là tìm giá trị D nhỏ nhất có thể sao cho Josh sống sót nếu anh ta chọn vị trí P 
tối ưu (hoặc chỉ ra anh ta không thể sống) và vị trí P nhỏ nhất sao cho Josh sống nếu anh ta lấy 
một cái khiên với sức phòng thủ là D. 

 

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 một số nguyên N. 

 Dòng thứ hai chứa N – 1 số nguyên A1, A2, …, AN-1. 

 Dòng thứ ba gồm một số nguyên F.  

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu “possible” nếu như Josh có thể sống sót hoặc 
“impossible” nếu không thể (không in ra dấu ngoặc kép). Sau đó nếu anh ấy sống sót, hãy 
in ra hai số nguyên P và D. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 

 2 ≤ N ≤ 1,000,000 

 1 ≤ Ai ≤ 10,000 với mọi i 

 1 ≤ F ≤ 10,000 

 Tỏng của N trong tất cả các test không vượt quá  1,000,005 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 10 

 2 ≤ N ≤ 100 

 1 ≤ Ai ≤ 100 với mọi i 

 1 ≤ F ≤ 100 

Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 



5 
12 34 45 5 
10 
5 
10 15 43 20 
5 

Output 

possible 
4 100 
impossible 

 

Giải thích 

Ví dụ 1:  
 
Khi Josh ở vị trí P = 4, sức mạnh ban đầu của người lính theo thứ tự theo chiều kim đồng hồ quanh 
vòng tròn, bắt đầu với người lính 1 là [12, 34, 45, D, 5] (D biểu thị Josh). Sau đó, những điều sau 
đây xảy ra: 

 Người lính có sức mạnh 12 tấn công người lính với sức mạnh 34 và giết chết anh ta. 

 Người lính với sức mạnh 45 tấn công Josh, Josh phòng thủ. Sức mạnh của những người 
lính còn sống bây giờ là [12, 45, D − 45, 5] và Josh là người lính tấn công. 

 Josh không tấn công, vì vậy người lính bên phải (có sức mạnh 5) trở thành người lính tấn 
công. Anh ta tấn công người lính với sức mạnh 12 và giết chết anh ta. 

 Người lính có sức mạnh 45 tấn công Josh một lần nữa và Josh lại phòng thủ. 

 Người lính có sức mạnh 5 tấn công người lính với sức mạnh 45 và giết chết anh ta. 

 Bây giờ, hai người lính còn lại: Josh (với khiên chắn có sức mạnh phòng thủ D − 90) và 
người lính với thanh kiếm có sức mạnh 5. Mỗi người trong số họ bị tấn công bằng hỏa lực 
F = 10, do đó sức mạnh của tấm lá chắn của Josh giảm xuống D – 100 và người lính còn 
lại chết. 

 Nếu Josh sống sót, sức mạnh ban đầu của khiên của anh ta phải có ít nhất 45 + 45 + 10 = 
100. Đối với tất cả các vị trí P khác, Josh không thể sống sót.  

 
Ví dụ 2: Bất kể D lớn như thế nào và vị trí nào Josh chọn, sau cuộc tấn công của Chefland, một 
người lính của Bitland ngoài Josh sẽ luôn sống sót. Người lính này sau đó sẽ tấn công Josh cho 
đến khi khiên vỡ và anh ta chết. 


