
 

 

Chef and Problem Setting 
 

Chef muốn đưa ra danh sách bài tập cho một kỳ thi Lunchtime. Anh ấy đã có ý tưởng cũng như 
bộ test sẵn cho chúng. Bây giờ anh ấy cần một người nào đó test chúng, do đó Chef nhờ Hasan. 

Hasan đang test các bài, bài này bài mà Hansan đang test có được M test (được đánh số từ 1 đến 
M). Anh ấy viết N cách làm (đánh số từ 1 đến N) cho bài toán này. Một vài cách làm được dự 
đoán là đúng và một vài cách làm khác lại sai ở một vài test. 

Anh ấy đã nộp tất cả các cách làm cho bài toán này trong một cuộc thi thử nghệm. Với mỗi cách 
làm, hệ thống sẽ trả về một danh sách (có thể trống) đâu là cách làm sai.  

Có ba kết quả có thể xảy ra: 

• Nếu có một giải pháp dự kiến đúng với mọi test, nhưng thực tế sai trong một vài test thì 
các test đó invalid. 

•  Nếu các test không hợp lệ và có một giải pháp nào đó dự kiến sai với một vài test nhưng 
lại đúng tất cả các test thì test đó là test weak. 

• Nếu các test không invalid và không weak thì test đó là test fine. 
 

Hãy giúp Hasan dự đoán kết quả cuối cùng? 

 

Dữ liệu vào 

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

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

• N dòng tiếp theo, với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), thì dòng thứ i chứa một xâu "correct" nếu giải 
pháp thứ i được dự đoán là đúng hoặc "wrong" nếu như nó được dự đoán là sai, theo sau 
một trong hai xâu đó là một chuỗi khác độ dài M. Với mỗi giá trị j thỏa mãn, kí tự thứ j 
của chuỗi là ‘1’ nếu như giải pháp thứ i đúng với test thứ j hoặc ‘0’ nếu như nó sai với 
test thứ j.  

 

Ràng buộc 

• Với mỗi test, in ra một dòng duy nhất chứa các chuỗi "FINE", "INVALID" hoặc 
"WEAK". 
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Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 2 ≤ N, M ≤ 50 

Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

4 
4 5 
correct 11111 
wrong 10101 
correct 11111 
wrong 01111 
4 5 
correct 10110 
wrong 11111 
correct 11111 
wrong 01000 
4 5 
correct 11111 
wrong 11111 
wrong 10100 
wrong 00000 
4 5 
wrong 10110 
correct 01101 
correct 11111 
wrong 11000 

Output 

FINE 
INVALID 
WEAK 
INVALID 

 

Giải thích 

 Ví dụ 1: Tất cả các các bài nộp đúng đều qua mọi test và mỗi bài sai bị sau ít nhất một test nên 
bộ test fine. 



Ví dụ 2: Bài nộp đầu tiên sai với test thứ hai và thứ năm, mặc dù nó được dự đoán là sẽ đúng do 
đó test này invalid. Lưu ý là mặc dù bài nộp thứ hai theo quy luật là test weak, nhưng đáp án thì 
vẫn là "INVALID", bởi vì in ra "WEAK" khi và chỉ khi test không phải invalid. 

Ví dụ 3: Tất cả các bài làm đúng đều qua mọi test, do đó các test này là hợp lệ, nhưng test thứ 
hai lại được dự đoán là sai nhưng nó lại đúng với mọi test, do đó test này là test week. 

Ví dụ 4: Bài làm thứ hai là đúng nhưng nó không đúng với mọi test, do đó test này invalid.  

 


