
 

 

Counter Test for CHEFSUM 
 
Một lần, Chef đã làm ra bộ test cho bài CHEFSUM. Để thuận tiện cho bạn, dưới đây là tóm tắt                     
bài toán. 
 
Bạn được cho một mảng a với n phần tử. Gọi prefSum[i] là tổng của i phần tử đầu tiên và                     
sufSum[i] thể hiện tổng của n – i + 1 phần tử của mảng a. Bạn cần tìm ra chỉ số i nhỏ nhất sao                         
cho giá trị của prefSum[i] + sufSum[i] là nhỏ nhất có thể. Ràng buộc là n không vượt quá 105                    
và a[i]   có   thể   lên   tới   10 5. 
 
Một lập trình viên non đã cố gắng giải bài này. Anh ta không quan tâm đến giá trị thực của                     
prefSum[i] + sufSum[i] có thể không với kiểu dữ liệu unsigned int. Anh ta viết đoạn code sau                  
để   giải   bài   này. 
 
int wrongSolver(std::vector <usigned int> a) { 

int n = a.size(); 
std::vector<unsigned int> prefSum(n), sufSum(n); 
prefSum[0] = a[0]; 
for (int i = 1; i < n; i++) { 

prefSum[i] = prefSum[i - 1] + a[i]; 
} 

sufSum[n - 1] = a[n - 1]; 
for (int i = n - 2; i >= 0; i--) { 

sufSum[i] = sufSum[i + 1] + a[i]; 
} 

unsigned int mn = prefSum[0] + sufSum[0]; 
int where = 1; 
for (int i = 1; i < n; i++) { 

unsigned int val = prefSum[i] + sufSum[i]; 
if (val < mn) { 

mn = val; 
where = i + 1; 

} 

} 

return where; 
} 
 
Coi unsigned int có kích thước là 4 byte, tức là nó chứa được các giá trị từ 0 đến 232 – 1. Phép                        
cộng hai số unsigned int x và y là (x + y) modulo 232. Với cách này, bạn có thể thấy rằng mỗi khi                        
giá   trị   của   unsigned   int   vượt   quá   giá   trị   lớn   nhất   có   thể   là   ( 232 - 1),   nó   được   gói   lại. 
 
Chef là problem setter biết rằng chương trình trên không được nhận kết quả là AC. Do vậy anh ta                    
muốn   sinh   ta   một   test   để   làm   cho   lời   giải   kia   sai.   Anh   ta   nhờ   bạn   sinh   ra   một   test   chống   lại. 
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Dữ   liệu   vào 

● Dòng   đầu   tiên   của   dữ   liệu   vào   chứa   một   số   nguyên    T   –   số   test. 
● Dòng   đầu   tiên   của   mỗi   test   chứa   một   số   nguyên    n   thể   hiện   số   phần   tử   của   mảng    a. 

Dữ   liệu   ra 

● Với mỗi test, in ra n số nguyên trong một dòng thể hiện mảng a làm cho chương trình                   
trên   bị   sai. 

 

Ràng   buộc 

● 1 ≤ T ≤ 10 

 

Subtasks 

● Subtask   #1   :   (50   điểm) 99991  ≤ n ≤ 105, 1 ≤ ai ≤ 2 * 109 
● Subtask   #2   :   (50   điểm) 99991  ≤ n ≤ 105, 1 ≤ ai ≤ 105 

 

 


