
 

 

Warehouseman 
 

Để tiết kiệm tiền, Chef đã bắt đầu mua số lượng lớn thức ăn ổn định khi chúng được giảm giá, rồi 
tích trữ chúng trong kho đến khi cần. Điều đó tiết kiệm được rất nhiều tiền, tuy nhiên Chef đang 
có vấn đề quản lý nhà kho và cần bạn giúp nhận lô hàng vào và chuyển nó ra. 

Nhà kho của Chef là một lưới gồm R hàng và C cột. Chỉ có một lối vào nhà kho ở góc tây bắc. 
Các hàng chạy từ tây sang đông và các cột chạy từ bắc xuống nam tức là phía bắc là hướng giảm 
của số thứ tự hàng.  

Một xe nâng duy nhất được sử dụng để di chuyển các lô hàng xung quanh nhà kho. Xe nâng chiểm 
một ô trong nhà kho (ban đầu ở ô góc tây bắc), và mỗi lô hàng cũng sẽ chiếm một ô trong nhà kho. 
Xe nâng có thể nâng tối đa 1 lô hàng tại một thời điểm, và trong khi nâng một lô hàng, xe nâng và 
lô hàng ở cùng một ô. Xe nâng có thể di chuyển theo một trong bốn hướng, nhưng nó phải ở trong 
nhà kho và không thể ở cùng ô với một lô hàng mà nó đang không mang. Khi xe nâng không nâng 
hàng, có thể có lấy một lô hàng mới từ lối vào (lô hàng đó sẽ không chiếm ô nào cho đến khi nó 
được nhấc lên), hoặc nó có thể lấy một lô hàng ở một ô bên cạnh. Khi xe nâng đang mang một lô 
hàng, nó có thể bỏ lô hàng đó ở lối vào (lô hàng không chiếm bất kỳ ô nào sau khi nó được bỏ ra) 
hoặc bỏ nó xuống ô kề còn trống.  

Có R*C−1 lô hàng được đánh số từ 1 tới R*C−1. Các lô hàng sẽ được chuyển đến theo thứ tự cho 
trong input, và chúng phải được nhấc lên theo thứ tự đó và đặt vào nhà kho ở cùng một thời điểm. 
Sau đó, các lô hàng phải được lấy từ nhà kho ra ngoài cửa theo thứ tự từ 1 tới R*C−1. Bạn phải 
tạo ra một dãy các hướng dẫn cho hành động của xe nâng. Dãy càng ngắn càng tốt. 

Các hướng dẫn được chia thành các loại: 

• 'N', 'W', 'S', 'E': lần lượt là di chuyển một ô sang phía bắc, tây, nam và đông. Ô đích phải ở 
trong nhà kho và không chứa bất kỳ lô hàng nào.  

• 'P': Lấy một lô hàng. Xe nâng phải ở lối nào của nhà kho và đang không mang một lô hàng 
nào. Sau khi thực hiện lệnh này, xe nâng sẽ mang lô hàng đó — phần tử tiếp theo từ dãy 
đầu vào các lô hàng. Không thể thực hiện lệnh này sau khi đã nhận hết các lô hàng.  

• 'D': Bỏ một lô hàng. Xe nâng phải ở lỗi nào của nhà kho và nó phải đang mang một lô 
hàng. Lệnh này không thể thực hiện sau khi nhận tất cả các lô hàng và sau khi tất cả các lô 
hàng bị bỏ đi. Một lô hàng đã bị bỏ ra không thể lấy lại nữa.  

• "Lx": Lấy một lô hàng từ ô kề cạnh. Ký tự x phải là một trong 'N', 'W', 'S', 'E', và nó thể 
hiện hướng của ô sẽ được lấy lô hàng. Ví dụ, để lấy một lô hàng từ ô phía bắc của xe nâng 
ta dùng 'LN'. Xe nâng phải đang không mang lô hàng nào và phải có lô hàng ở ô đã chỉ 
định. Xe nâng vẫn ở ô hiên tại của nó sau lệnh này, nhưng nó sẽ có thêm lô hàng ở trên xe.  
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• "Ux": Hạ một lô hàng sang ô kề cạnh. Ký tự x phải là một trong 'N', 'W', 'S', 'E', nó thể hiện 
hướng của ô hạ lô hàng xuống. Ví dụ, để hạ một lô hàng từ ô phía bắc của xe nâng ta dùng 
'UN'. Xe nâng phải đang mang một lô hàng và ô hạ xuống phải không chứa gì. Sau lệnh 
này, xe nâng vẫn ở ô hiện tại nhưng lô hàng đã bị hạ xuống ô chỉ định. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. T test được miêu tả như sau.  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên R và C. 

• Dòng thứ hai chứa R*C−1 số nguyên — hoán vị các số từ 1 tới R*C−1 thể hiện thứ tự các 
lô hàng được chuyển đến.  

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa một xâu — nối tất cả các hướng dẫn cho xe nâng của 
bạn. Độ dài của xâu không được quá 500,000 ký tự. Đáp án của bạn sẽ được coi là đúng 
nếu làm theo chỉ dẫn của bạn, xe nâng lấy hết các lô hàng và bỏ nó ra theo đúng thứ tự, trả 
về ở ô góc tây bắc. Đảm bảo luôn có một dãy chỉ dẫn với điều kiện đã cho. 

 

Ràng buộc 

• T=5  

• 6 ≤ R, C ≤ 20  

• Lô hàng đến cuối cùng không phải lô hàng được đánh số 1  

 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 3 
3 1 2 4 5 
 
Output: 
PSEUENWPUSPEUSWPEUEWLSUEPUSLEDELSWDESLENWDELEWDLSD 
 
Giải thích 
Chú ý rằng input này không thỏa mãn ràng buộc và nó không xuất hiện trong test thật. 
 



Ví dụ 1: Chúng ta gọi ô góc tây bắc là (0,0) và ô góc đông nam là (2,1). Output mẫu có thể chia 
nhỏ thành các bước sau: 

• "PSEUE": lấy lô hàng 3 và hạ nó xuống ô (2,1). 
• "NWPUS": đi đến lối vào, lấy lô hàng 1 và hạ xuống ô (0,1). 
• "PEUS": lấy lô hàng 2 và hạ nó xuống ô (1,1). 
• "WPEUE": lấy lô hàng 4 và hạ nó xuống ô (0,2). 
• "WLSUE": nhấc lô hàng 1 từ (0,1), rồi hạ nó xuống (1,0). 
• "PUS": nhấc lô hàng 5 và hạ nó xuống (0,1). 
• "LED": lấy lô hàng 1 từ (1,0)(1,0), di chuyển đến lối vào và bỏ nó đi. 
• "ELSWD": lấy lô hàng 2 từ (1,1) và bỏ nó đi. 
• "ESLENWD": lấy lô hàng 3 từ (2,1) và bỏ nó đi. 
• "ELEWD": lấy lô hàng 4 từ (0,2) và bỏ nó đi. 
• "LSD": lấy lô hàng 5 từ (0,1) và bỏ nó đi. 

 
Chấm điểm 
Điểm số của bạn cho mỗi test là (S+2)/(R+C−1)−2⋅R⋅C+20, với S là độ dài xâu output của bạn. 
Điểm số cho mỗi file test là trung bình số điểm của các test. Điểm của bạn là tổng của các các 
file test.  
Trong ví dụ vừa rồi, điểm số sẽ là (50+2)/(2+3−1)−2⋅2⋅3+20=21. 
 

Chương trình sinh test 

Có 20 file test. Trong quá trình thi, điểm số hiện ra là cho 2 file tức là nó phản ánh 10% (1/10) số 
file test. Tuy nhiên, nếu bài của bạn bị non-AC ở bất kỳ test nào, chương trình của bạn sẽ bị non-
AC. Nói cách khác, AC thể hiện rằng chương trình của bạn chạy thành công với tất cả các test. 
Sau khi kết thúc kỳ thi, điểm số của bạn sẽ thay đổi thành cộng thêm tổng điểm của 18 file test 
còn lại. 
 
Các test được sinh theo giả code sau. Giả sử random_int(x, y) trả về lựa chọn ngẫu nhiên 
một số nguyên nằm trong đoạn từ xx đến yy và random_shuffle(list) thể 
hiện list hoán vị được sinh ngẫu nhiên. 
 
# 5 test trong tất cả các file 
T = 5 
print(T) 
for i in 1...T: 
    R = random_int(6, 20) 
    C = random_int(6, 20) 
    print(R, C) 
    # hoán vị các lô hàng từ 1 tới R*C-1 
    shipments = [1, 2, ..., R*C-1] 
    while True: 
        random_shuffle(shipments) 
        # do not allow 1 to be last shipment 
        if shipments[R*C-1] != 1: 



            break 
    # in ra các số nguyên 
    print(shipments[1], ..., shipments[R*C-1]) 
 
 


