
 

 

Probability 
 
ShareChatland là một lưới với N hàng (được đánh số từ 0 đến N – 1) và M cột (được đánh số từ 
0 đến M – 1). Có một hoàng tử và một nàng công chúa trong vùng đất này. Ban đầu, hoàng tử ở 
ô (0, 0) và công chúa ở ô (N – 1, M - 1). 
 
Hoàng tử và công chúa muốn gặp nhau. Hoàng tử có bán kính tầm nhìn R1. Trong một bước, anh 
ấy có thể di chuyển đến bất kỳ ô nào để khoảng cách Manhattan giữa ô này và ô hiện tại của anh 
ấy ≤ R1 (cũng có thể ở nguyên vị trí cũ). Công chúa có bán kính tầm nhìn R2 và di chuyển theo 
cách tương tự.  
 
Ngoài ra còn có K lính tay sai ác độc ở đây. Một tên tay sai ban đầu được đặt tại (x1, y1) và di 
chuyển đến (x2, y2); nó được đảm bảo rằng các ô này nằm trong cùng hàng hoặc trong cùng một 
cột, tức là x1 = x2 hoặc y1 = y2. Trong một bước, một tên tay sai di chuyển đến ô liền kề gần nhất 
với ô mục tiêu của nó. Khi nó đến ô (x2, y2), nó bắt đầu di chuyển đến (x1, y1), sau đó quay trở lại 
(x2, y2), v.v. 
 
Hoàng tử và công chúa có thể nhìn thấy các tên lính, nhưng họ không thể nhìn thấy nhau. Do đó, 
trong mỗi bước, hoàng tử và công chúa đều chọn ngẫu nhiên các ô trong phạm vi tầm nhìn của 
họ để di chuyển đến ô đó mà không gặp các tên lính. Đồng thời, các tên lính cũng di chuyển. 
(Điều đó có nghĩa là được phép cho hoàng tử hoặc công chúa và một tay sai để đổi chỗ trong một 
bước.) Nếu hoàng tử hay công chúa không còn ô nào để di chuyển, thì anh ấy hoặc cô ấy chết. 
 
Tìm xác suất mà hoàng tử và công chúa gặp nhau (hai người ở cùng một ô) sau khi thực hiện 
chính xác t bước di chuyển. Xác suất này có thể được biểu diễn dưới dạng P / Q, trong đó P và 
Q là các số nguyên nguyên tố; bạn hãy tính P * Q – 1 với phần dư cho 109 + 7, trong đó Q − 1 là 
nghịch đảo của Q với phần dư cho 109 + 7 (đảm bảo rằng con số này tồn tại và là duy nhất) . 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa sáu số nguyên N, M, R1, R2, K và t.  

 K dòng tiếp theo mỗi dòng chứa bốn số nguyên x1, y1, x2, y2 thể hiện một tên tay sai 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên – xác suất cần tìm là giá trị của P * Q – 1 với phần dư 
cho 109 + 7 
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Ràng buộc 

 1 ≤  N * M ≤ 100 

 1 ≤ R1, R2 ≤ N + M 

 0 ≤ K ≤ 10 

 1 ≤ t ≤ 109 

 0 ≤ x1, x2 ≤ N − 1 

 0 ≤ y1, y2 ≤ M − 1 

 Với mỗi tên lính tay sai, hoặc  x1 = x2 hoặc  y1 = y2 

 |x1 − x2| + |y1 − y2| ≤ 4  

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): K = 0 
Subtask #2 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 2 1 1 1 1 
1 0 1 1 

Output 

333333336 

 

Giải thích 

Có một tên tay sai. Ban đầu hắn ở ô (1, 0). Tên này di chuyển qua lại giữa các ô (1, 0) và (1, 1). 
Tức là sau 1 bước, vị trí của nó là (1, 1), sau 2 bước, nó ở (1, 0), v.v.  
 
Chúng ta quan tâm đến tình huống sau 1 bước. Sau đó, hoàng tử có thể ở (0, 0), (1, 0) hoặc (0, 1) 
và công chúa có thể ở (0, 1) hoặc (1, 0). Lưu ý rằng cô ấy không thể chọn ở lại (1, 1), bởi tên tay 
sai có mặt tại thời điểm đó. Xác suất của cuộc gặp gỡ tình yêu này là 1 / 3, tức là 333333336 
modulo 109 + 7. 

 


