
 

 

Chuyến tham quan của Sergey (Dining) 

Sergey đang tham quan ChefTown – một thị trấn nổi tiếng với nền ẩm thực đặc 

trưng của ChefLand. Một trong những việc bạn không thể bỏ qua ở ChefTown 

là thưởng thức N món ăn truyền thống của ChefLand. Sergey đã quyết định sẽ 

thưởng thức chúng nhưng vì là một người hứng thú với việc lên kế hoạch cho 

mọi thứ, anh cần một kế hoạch chi tiết cho việc ghé thăm các nhà hàng trong 

chuyến tham quan. 

Anh biết rằng anh sẽ ở lại ChefTown trong D ngày và mỗi ngày anh sẽ ăn tối ở 

một trong các nhà hàng ở ChefTown. Thật khó để biết được món ăn nào sẽ được 

phục vụ ở nhà hàng nào trong ngày nào. Nhưng dựa trên những đánh giá và 

nhận xét trên Internet, anh có thể kết luận rằng xác suất để món ăn thứ i được 

phục vụ ở nhà hàng mà anh dự định sẽ tới vào ngày thứ j là Ai,j. 

Mặt khác, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn. Sergey khá nhỏ con và vì vậy 

không thể ăn nhiều hơn K món trong một ngày. Điều đó không có nghĩa là anh 

phải ăn K món mỗi ngày nhưng nếu anh không ăn món nào trong suốt cả ngày, 

anh sẽ thấy buồn ngủ, đói và khó chịu, vậy nên anh muốn tránh những tình 

huống như vậy. Vì tài chính khó khăn, anh chỉ ăn trong nhà hàng và ăn mỗi món 

đúng một lần. 

Một cách ngắn gọn, Sergey nhờ giúp anh ta lập một kế hoạch thỏa mãn: 

·         Anh muốn ăn mỗi món ăn đúng một lần. 

·         Trong bất cứ ngày nào, anh sẽ ăn ít nhất một món và không quá K món. 

Ở đây có nghĩa là anh ta sẽ lên kế hoạch để ăn không quá K món (và ít nhất một 

món), nhưng lưu ý rằng anh ta có thể thất bại trong việc này vì một số món ăn 

có thể sẽ không được phục vụ trong ngày nào đó. 

·        Xác suất để tất cả món ăn được phục vụ trong toàn bộ chuyến tham quan 

là lớn nhất. 

Dữ liệu vào (Input) : 

Snackdown 15, Round 1 A 



Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test sẽ 

thỏa mãn: 

·         Dòng đầu tiên của mỗi bộ test chứa ba số nguyên N, D và K cách nhau 

bởi khoảng trắng trong đó N là số lượng món ăn mà Sergey muốn ăn, D là số 

ngày Sergey ở lại ChefTown và K là số lượng món ăn tối đa anh có thể ăn trong 

một ngày. 

·         N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa D số thực cách nhau bởi khoảng trắng. 

Số thực thứ j trên dòng thứ i là xác suất để món ăn thứ i được phục tài nhà hàng 

mà Sergey sẽ ăn tối trong ngày thứ j. 

Dữ liệu ra (Output) : 

Với mỗi bộ test, dữ liệu ra sẽ gồm 2 dòng: 

·         Dòng thứ nhất chứa một số thực là xác suất lớn nhất để Sergey ăn hết N 

món ăn. Kết quả của bạn được xem là chính xác nếu sai lệch với đáp án không 

quá 10-6. 

·         Dòng thứ hai chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng miêu tả kế 

hoạch trên. Số nguyên thứ i là ngày mà món thứ i được ăn (các ngày trong 

chuyến tham quan được đánh số thứ tự từ 1). Nếu có nhiều hơn một kế hoạch 

thỏa mãn, bạn có thể in ra một kế hoạch bất kỳ. 

Ràng buộc (Constraints) : 

·         1 <= T <= 10 

·         1 <= N <= 50 

·         1 <= D, K <= N 

·         D*K >= N 

·         0.750 <= Ai,j <= 1.000 

·         Các xác suất sẽ được cho với không quá ba chữ số sau dấu thập phân. 

Ví dụ (Example) : 

Dữ liệu vào : 



1 

3 3 1 

1.0 1.0 0.8        

0.8 1.0 1.0 

0.8 0.8 0.8 

 

Dữ liệu ra : 

0.8 

1 2 3 

Giải thích (Explanation) : 

Ngày đầu tiên, Sergey sẽ ăn món thứ nhất. Ngày thứ hai, anh sẽ ăn món thứ hai. 

Ngày thứ ba, anh sẽ thử ăn món thứ ba với xác suất để được phục vụ là 0.8. Xác 

suất để các món ăn được phục vụ trong ba ngày là 0.8. Không thể có kết quả 

nào tốt hơn. 


