
 

 

Chef and Bike 
 
Ở Chefland, có n thành phố và m con đường một chiều nối các thành phố với nhau. Chef du lịch 
các thành phố bằng việc di chuyển trên các con đường bởi chiếc xe đạp không bình thường. Chu 
vi bánh trước là n ( bằng số lượng thành phố ) nhưng chu ví bánh sau chỉ là n - 1. Chúng ta nghĩ 
rằng mỗi bánh xe được chia ra thành các phần bằng nhau. Do đó bánh trước có các phần 0, 1, ..., 
n-1 và bánh sau có các phần 0, 1, ..., n-2. Mỗi đơn vị khoảng cách sẽ làm bánh xe quay một 
phần. 
 
Ví dụ, khi Chef đi du lịch với khoảng cách là d và cả hai bánh xe đều bắt đầu ở vị trí 0, vị trí của 
bánh trước sẽ là d (mod n) còn vị trí của bánh sau là d (mod (n-1)). 
 
Hơn thế nữa, xe đạp của Chef phóng rất nhanh mà đường thì lại gập ghềnh nên việc ít nhất một 
bánh không chạm xuống mặt đất xảy ra khá thường xuyên. Khi điều đó xảy ra, bánh xe sẽ không 
quay nữa. Vì vậy bánh trước và bánh sau có thể không quay cùng số phần. 
 
Với mỗi con đường i, ta biết được thành phố bắt đầu s[i], thành phố kết thúc e[i], quãng đường 
của bánh trước là f[i] và quãng đường của bánh sau là r[i]. 
 
Cả hai bánh xe đều bắt đầu từ phần 0 khi bắt đầu cuộc hành trình. Sau khi đi qua một dãy các 
con đường i1,i2, ..., ik vị trí của bánh trước là F := f[i1] + f[i2] + ... + f[ik] (mod n). Tương tự, vị 
trí của bánh sau là R := r[i1] + r[i2] + ... + r[ik] (mod n-1). 

Chef muốn bắt đầu từ một thành phố bất kỳ và quay trở về đúng thành phố ấy. Cũng không có 
vấn đề gì nếu đi qua một thành phố nhiều hơn một lần. 
 
Chef cũng rất muốn tính số hành trình sau cho vị trí cuối cùng F và R bằng một con số chính xác 
và số lượng con đường đi qua bằng một con số chính xác (nếu anh ta đi qua một con đường hai 
lần, sẽ được đếm hai lần). Bởi kết quả có thể rất lớn, bạn có thể in ra kết quả với phần dư cho 
1163962801. 

   
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m và t. Với n là số thành phố (và là chu vi bánh 
trước, hơn chu vi bánh sau một đơn vị), m là số con đường và t là số đường mà Chef 
muốn đi qua. Nhớ rằng, nếu Chef đi qua một con đường hai lần, nó sẽ được tính hai lần. 

• Theo sau là m dòng biểu diễn các con đường. Dòng thứ i chứa 4 số nguyên s[i], e[i], f[i], 
r[i] như đã nói ở bên trên. 

 
Dữ liệu ra: 

• Output chia ra thành n phần. Phần thứ k (1 ≤ k ≤ n) sẽ chứa n dòng, mỗi dòng chứa n-1 
số nguyên. 

November	Challenge	2016		



• Số thứ j trên dòng thứ i của phần thứ k thể hiện số hành trình mà Chef có thể bắt đầu và 
kết thúc ở thành phố thứ k, đi qua t con đường và cuối cùng vị trí bánh trước F = i, vị trí 
bánh sau R = j. Mỗi số ở output sẽ bị lấy phần dư cho 1163962801 
 

Ràng buộc: 
• 1 ≤ t ≤ 1000000000 
• 2 ≤ n ≤ 22 
• 2 ≤ m ≤ 10000 
• 1 ≤ s[i] ≤ n 
• 1 ≤ t[i] ≤ n 
• 990 ≤ 0.99 f[i] ≤ r[i] ≤ f[i] ≤ 10000000 
• Có thể có nhiều con đường nối giữa hai thành phố 
• Có thể có một thành phố có đường nối tới chính nó 
• Subtask #1 [10 điểm]: n ≤ 5, t ≤ 100 
• Subtask #2 [20 điểm]: n ≤ 5 

 
Ví dụ: 
 
Input: 
3 6 6 
1 2 0 0 
2 1 1 1 
1 3 1 2 
3 1 2 1 
2 3 5 5 
3 2 10 10 
 
Output: 
1 5 
0 10 
1 5 
1 5 
0 10 
1 5 
1 8 
0 10 
1 2 
 
Giải thích: 

Tôi đã khám phá ra một cách liệt kê tuyệt vời nhưng trang này quá hẹp để chứa nó. 


