
 

(Challenge) Sebi and CPU Design 

 

Vua của Chefland rất thích bộ ba, đặc biệt là bộ ba Pytago. Con trai của vua là hoàng tử Sebi – người 
đã thiết kế CPU đầu tiên của Chefland. 

Không ai muốn tranh luận với con của vua nên tất cả mọi người đồng ý rằng anh ta là một nhà thiết kế 
phần cứng giỏi giang. Tuy nhiên, anh ta đã quên mất một lệnh quan trọng, ví dụ như gán một hằng số 
vào một thanh ghi. Chefland đang tìm kiếm một lập trình viên – người có thể nạp những bộ ba đã cho 
vào các thanh ghi một cách nhanh chóng 

Kiến trúc CPU của Sebi: 

 Có bốn thanh ghi 64-bit dựa trên kiến trúc X64. Các thanh ghi này có tên là rax, rbx, rcx và rdx 

 Các phần của một thanh ghi 64-bit có thể được sử dụng như là những thanh ghi bé hơn. Với y 
bằng a, b, c hoặc d, chúng ta có những thanh ghi sau:  

o eyx: 32 bit cuối (có giá trị nhỏ nhất) của ryx  

o yx: 16 bit cuối của ryx  

o yl: 8 bit cuối của ryx  

o yh: 8 bit đầu của yx 

 CPU không được truy cập vào bất kỳ bộ nhớ nào khác ngoài những thanh ghi này 

 CPU hỗ trợ một số lệnh dựa trên ngôn ngữ assembly. Mỗi lệnh dùng một hoặc hai thanh ghi 
làm toán hạng. Các giá trị trực tiếp như các toán hạng không được hỗ trợ. Nếu một lệnh lấy hai 
toán hạng, chúng không nhất thiết phải khác nhau 

 Nếu một lệnh lấy hai toán hạng, chúng phải có thanh ghi với cùng độ dài (số lượng bit). Khi 
các toán hạng của một lệnh được đăng ký với độ dài b, giá trị của chúng là các số nguyên không 
dấu có b bit 

 Một lệnh trong các thanh ghi có độ dài b tính một kết quả - một số nguyên không dấu có b bit 
và lưu nó trong thanh ghi đã cho như là toán hạng đầu tiên. Trong trường hợp tràn số, kết quả 
được tính theo phần dư với 2b. Tất cả các bit ở ngoài toán hạng đầu tiên vẫn giữ nguyên không 
thay đổi. 

 Những lệnh hợp lệ chỉ chứa một toán hạng và kết quả của nó là: 

o dec reg: reg trừ 1  

o inc reg: reg cộng 1  

o not reg: phép tính NOT bit của reg 

 Những lệnh hợp lệ chứa hai toán hạng và kết quả của nó là 

o and reg1 reg2: phép AND bit của reg1 và reg2  
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o or reg1 reg2: phép OR bit của reg1 và reg2  

o xor reg1 reg2: phép XOR bit của reg1 và reg2  

o shl reg1 reg2: reg1 dịch reg2 bit sang bên trái (chèn reg2 số 0 vào những bit đằng sau) 

o shr reg1 reg2: reg1 dịch reg2 bit sang bên phải (chèn reg2 số 0 vào đằng trước)  

o add reg1 reg2: reg1 cộng reg2  

o sub reg1 reg2: reg1 trừ reg2  

o mul reg1 reg2: reg1 nhân reg2  

o div reg1 reg2: reg1 chia cho reg2 (lấy phần nguyên)  

o mod reg1 reg2: reg1 modulo reg2 (phần dư của reg1 sau khi chia cho reg2)  

o mov reg1 reg2: reg2 (lệnh copy giá trị của reg2 sang reg1) 

 Chỉ có các lệnh mà kết quả có thể tràn là shl, add, sub, mul, inc và dec. Trong sub và dec, kết 
quả của i – j modulo 2b với j > i là 2b + i – j. Trong trường hợp ngược lại, modulo tương ứng 
với việc bỏ tất cả các bit trừ b bit cuối cùng 

 Không được phép dùng lệnh div hoặc mod nếu reg2 chỉ chứa 0 

Ban đầu, tất cả bốn thanh ghi chỉ chứa các số 0. Bạn được cho N bộ ba số nguyên 64 bit (a1, b1, c1), 
(a2, b2, c2), …, (aN, bN, cN) và bạn cần viết một chương trình (một dãy các lệnh) sao cho mỗi bộ ba xuất 
hiện trên các thanh ghi ở một số thời điểm trong quá trình chạy chương trình. Thứ tự xuất hiện của 
chúng không quan trọng. Nói cách khác, với mỗi i, cần có một lệnh trong chương trình sao cho ngay 
sau khi lệnh đó được thực hiện, một thanh ghi chứa giá trị ai, một thanh chứa bi và một thanh chứa ci 
(thanh thứ tư có thể chứa bất kỳ cái gì).  

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N 

 N dòng tiếp theo, với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa ba số nguyên ai, bi và ci. 

 

Dữ liệu ra 

 Đầu tiên, in ra một dòng chứa một số nguyên P – số lệnh trong chương trình của bạn. 

 Sau đó in ra P dòng. Với mỗi i, dòng thứ i chứa lệnh thứ i trong chương trình của bạn theo 
format trên. 

 

Ràng buộc 

 N = 64  

 0 ≤ ai, bi, ci < 264 với mọi i  

 ai ≠ bi, bi ≠ ci, ai ≠ ci với mọi i 



Chấm điểm 

Nếu chương trình của bạn có chia cho 0 hoặc modulo 0 thì sẽ nhận được kết quả là Wrong Answer. 

Nếu P vượt quá N * 500, bài của bạn sẽ nhận được kết quả là Wrong Answer. Ngược lại, số điểm của 
chương trình của bạn bằng P. Nhiệm vụ của bạn là tối giản con số đó. 

Có 10 test. Trong quá trình thi, điểm số hiện ra sẽ được tính với chính xác 3 file test. Tuy nhiên, nếu 
chương trình của bạn không đạt AC ở bất kỳ file test nào, bài nộp của bạn sẽ không AC. Nói các khác, 
kết quả AC thể hiện chương trình của bạn chạy thành công với tất cả các file test. Sau khi kỳ thi kết 
thúc, điểm số của bạn sẽ thay đổi, tính thêm tổng điểm của 7 file test còn lại. 

 

Sinh test 

Có 5 loại file test, mỗi loại chứa 2 file 

 Loại 1: Mỗi bộ ba được chọn ngẫu nhiên trong tất cả các bộ ba thỏa mãn 

 Loại 2: Với mỗi i 

o ai được chọn ngẫu nhiên trong các số nguyên 64 bit và nó chứa ít nhất 25 bit 0 và 25 bit 
1 

o bi và ci được chọn ngẫu nhiên trong tất cả các cặp số nguyên 64 bit khác nhau và chúng 
chỉ khác ai 1 hoặc 2 bit 

 Loại 3: Với mỗi i 

o Nếu i = 1 + 8k với k là một số nguyên, một số nguyên không dấu d (1 ≤ d < 263) được 
chọn ngẫu nhiên. Số nguyên này được dùng cho bộ ba hiện tại và 7 bộ ba tiếp theo. 

o Đầu tiên, ai được chọn ngẫu nhiên; bi = ai + d và ci = ai + 2d. Nếu ci ≥ 264, ai lại được 
chọn ngẫu nhiên và bi với ci cũng được cập nhật. Quá trình này lặp lại cho đến khi  
ci < 264. 

 Loại 4: 

o Đầu tiên, ba số nguyên không dấu 64 bit được chọn ngẫu nhiên và được gán cho ba 
thanh ghi. Thanh ghi thứ tư không được sử dụng. Chúng ta có thể coi là nó không tồn 
tại. Xem chương trình sau – sinh ra danh sách L: 

 Nếu L chứa 9N số nguyên, chương trình kết thúc. 

 Chọn ngẫu nhiên hai thanh ghi theo thứ tự. Chọn ngẫu nhiên để dùng tất cả các 
thanh ghi hay chỉ 32 bit đuôi của chúng. 

 Chọn ngẫu nhiên một lệnh xor, and, or, add hoặc sub để thực hiện nó với những 
thanh ghi được chọn như là toán hạng 

 Thêm các giá trị trong 3 thanh ghi (theo thứ tự cố định) vào danh sách L 

o Xem mọi phần tử thứ ba trong dãy L. Ba phần tử đầu tiên trong những số nguyên này 
tạo thành bộ ba đầu tiên, ba phần tử tiếp theo tạo thành bộ ba thứ hai, vân vân 



o Trong khi bất kỳ bộ ba nào chứa hai số nguyên bằng nhau, quá trình ngày được lặp lại 
và những bộ ba được tạo lại. 

 Loại 5 

o Một số nguyên không dấu 64 bit K được chọn ngẫu nhiên 

o Mỗi bộ ba được chọn ngẫu nhiên trong tất cả những bộ ba hợp lệ với tổng của 3 phần tử 
bằng K.   

 

Ví dụ 

Input 1 

3 
255 2 4 
1 0 3 
2 6 3 

Output 1 

10 
dec al 
inc rcx 
inc ecx 
mov rdx rcx 
add rcx rdx 
add rcx rdx 
mov rbx rcx 
div rbx rdx 
div rdx rdx 
div rcx rax 

 

Input 2 

1 
18446743995541146810 18446743995541146811 18446743995541146809 

Output 2 

13 
dec ebx 
add bx bx 
mul rbx rbx 
not ebx 
sub eax ebx 
div ebx eax 
mul ebx ebx 
sub ebx eax 
mul rax rbx 



mov rdx rax 
dec rax 
mov rbx rax 
dec rbx 

 

Giải thích 

Chú ý rằng N ≠ 64 để cho input ngắn. Ràng buộc này vẫn được giữ trong mọi file test. 
Ví dụ 1: Các giá trị 64-bit được lưu trong các thanh ghi (rax, rbx, rcx, rdx) sau mỗi lệnh như sau: 
dec al                 (255, 0, 0, 0) 
inc rcx                (255, 0, 1, 0) 
inc ecx                (255, 0, 2, 0) 
mov rdx rcx            (255, 0, 2, 2) 
add rcx rdx            (255, 0, 4, 2) ― bộ ba đầu tiên xuất hiện 
add rcx rdx            (255, 0, 6, 2) 
mov rbx rcx            (255, 6, 6, 2) 
div rbx rdx            (255, 3, 6, 2) ― bộ ba thứ ba xuất hiện 
div rdx rdx            (255, 3, 6, 1) 
div rcx rax            (255, 3, 0, 1) ― bộ ba thứ hai xuất hiện 

 


