
 

 

Chef and a great voluntary Program 
 
Chef rất thích ăn táo và chuối. Hôm nay, anh ấy tham gia công tác phục vụ tình nguyện, cung 
cấp trái cây cho những người nghèo khổ (đang tập trung tại 1 địa điểm). Người dân tạo thành 
một hàng để nhận trái cây từ Chef và Chef sẽ phân phát cho mỗi người hoặc chuối hoặc táo. 
 
Bạn được cho thông tin về cách Chef phân phát trái cây đến mọi người bằng một chuỗi s, mỗi kí 
tự của chuỗi này hoặc là 'a' hoặc là 'b' thể hiện tương ứng rằng hoặc người đó được phát táo hoặc 
người đó được phát chuối. 
 
Sau event này, Chef muốn phân tích những gì ông ấy đã làm để khiến hoạt động này đáng nhớ. 
Hoạt động này sẽ đáng nhớ nếu tất cả mọi người sau đến cuối cùng đều hạnh phúc. Một người 
trong hàng quan sát về loại trái cây mà những người phía trước mình trong hàng nhận được. Nếu 
anh ấy thấy K hoặc nhiều hơn K người ngay trước anh ấy nhận được cùng một loại quả thì anh ta 
sẽ bất mãn. Để xoa dịu nỗi bất mãn đó, Chef phải đưa cho anh ta quả kiwi. Bởi vì quả kiwi rất 
đắt nên Chef muốn tối thiểu hóa số quả kiwi mà anh ấy cần để phân phát theo quy luật trên. 
 
Nếu một người nhận được một quả táo thì giá trị của K là x, và tương tự với chuối là y. 
Hãy giúp Chef tìm ra cách phân phát trái cây để tất cả mọi người cùng hạnh phúc. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa chuỗi s. 
• Dòng thứ hai chứa hai số nguyên x, y. 

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một xâu duy nhất tương ứng với cách mà trái cây được phân phát tới mọi 
người. Táo thể hiện bằng 'a', chuối thể hiện bằng 'b' và kiwi thể hiện bằng '*'. Nếu nhiều 
hơn một cách giải quyết, hãy in ra bất cứ cách nào trong số chúng. Lưu ý rằng số táo 
trong ouput bằng với số táo được phân phát ban đầu được thể hiện trong chuỗi s. Tương 
tự với chuối. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 50 
• 1 ≤ |s| ≤ 105 

October	Long	Contest	2017	



• 1 ≤ x, y ≤ |s| 
 

Subtasks 

• Subtask #1 (20 điểm): x = y = 1 
• Subtask #2 (30 điểm): 1 ≤ |s| ≤ 103 
• Subtask #3 (50 điểm): Ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input 
5 
ab 
1 1 
aab 
1 1 
aabb 
1 2 
aaaaab 
2 1 
aaaa 
1 3 
 
Output 
ab 
aba 
abba 
aa*abaa 
a*a*a*a 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Cách phân phát hoa quả đã làm mọi người cùng vui vẻ. 
Ví dụ 2. Người thứ hai sẽ bất mãn vì anh ta nhận được táo giống như người phía trước anh ta. 
Một cách hợp lí là phân phát theo thứ tự aba. 
Ví dụ 4. Chef không thể làm cho tất cả mọi người cùng vui nếu như không mua thêm trái kiwi. 
Chef sẽ mua 1 trái kiwi. Bây giờ, chef phân phát là aa*abaa, tức là táo cho người 1 và người 2, 
kiwi cho người thứ 3, chuối cho người thứ 4 và táo cho người thứ 5 và 6. Điều đó làm tất cả mọi 
người cùng hạnh phúc. 
	


