
 

Order and Chaos (Interactive) 
 

Đây là một bài tập tương tác 

Order và Chaos là một trò hai người chơi. Một người chơi là Order, một người chơi là Chaos. 
Trò chơi được chơi trên lưới 6×6 ô (cả hàng và cột đều được đánh số từ 1 tới 6); ban đầu, tất cả 
các ô đều trống. Những người chơi lần lượt thực hiện bước đi; Order chơi trước. Trong một 
bước, người chơi hiện tại phải đánh một 'X' hoặc một 'O' vào một ô trống (mỗi người chơi có thể 
đặt chữ cái bất kỳ). 
 
Định nghĩa năm-ô-thẳng-hàng là 5 ô liên tiếp nằm trên một đường thẳng có cùng ký tự. Năm-ô-
thẳng-hàng có thể là ngang, dọc hoặc chéo. Chú ý là có 6 đường chéo có thể chứa năm-ô-thẳng-
hàng theo đường chéo: đường chéo chính, đường chéo phụ hoặc một đường chéo nằm trên hoặc 
dưới chúng. Một năm-ô-thẳng-hàng chính xác là một năm-ô-thẳng-hàng nó không được chứa 
trong sáu-ô-thẳng-hàng. 
 
Trò chơi kết thúc khi tất cả các ô đã được điền. Ở thời điểm đó, nếu có một năm-ô-thẳng-hàng 
chính xác (của những ký tự 'X' hoặc 'O'), thì Order thắng; ngược lại, Chaos thắng. 
Đây là một trò chơi ví dụ: 
OOOOOO 
OXXXXO 
OXOOOO 
OXOXXX 
OXOXXX 
XOOXXX 
Trận đó Order sẽ thắng. Có một cột năm-ô-thẳng-hàng chính xác là cột đầu tiên với những ký tự 
'O'. Nếu ký tự 'X' ở cuối cột đầu tiên chuyển thành 'O', thì người thắng là Chaos, bởi năm-ô-
thằng-hàng không chính xác. Chú ý ở hàng thứ ba chứa năm ký tự 'O', nhưng không chứa năm-ô-
thằng-hàng, bởi những ký tự 'O' không nằm trong những ô liên tiếp. 
 
OXOOOO 
OOXOOO 
OOOXOO 
OOOOXO 
XOOOOX 
OXOOXO 
Trận đó Order sẽ thắng. Có một năm-ô-thẳng-hàng chính xác của các ký tự 'X' nằm ở đường 
chéo phía trên của đường chéo chính. 
 
XXXXXX 
XXOOXX 
XOXXOX 

SnackDown finals 2019 



XOXXOX 
XXOOXX 
XXXXXX 
Trận đó Chaos sẽ thắng. 
Bạn đang chơi một trò và máy chấm là đối thủ. Bạn được chọn mình muốn chơi với vị trí là 
Order hay Chaos, nhưng bạn phải chiến thắng mọi trận. 

 

Tương tác 

 Đầu tiên, bạn đọc một dòng chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. Các test được 
miêu tả như sau 

 Với mỗi test, bạn cần bắt đầu in ra một dòng chứa một xâu “ORDER” hoặc “CHAOS” 
(không chứa ngoặc kép) thể hiện vị trí bạn muốn chơi. Sau đó trò chơi sẽ bắt đầu. Trong 
quá trình chơi, bạn phải thực hiện: 

o Nếu là lượt của bạn, in ra một dòng chứa hai số nguyên r, c và một ký tự n, với n 
phải là ‘X’ hoặc ‘O’. Thể hiện rằng bạn muốn đánh ký tự n vào ô ở hàng r và cột 
c. 

o Nếu đó là lượt của máy, đọc một dòng chứa hai số nguyên r, c và một ký tự n thể 
hiện máy đánh ký tự n vào ô ở hàng r và cột c. 

 Khi trò chơi kết thúc, máy sẽ tự động xác định người chiến thắng 

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng! Trong C/C++, có thể dùng fflush(output); 
sau mỗi dòng in ra hoặc đặt đúng loại buffer ở đầu chương trình bằng việc dùng 
setlinebuf(stdout);. Flush output sai có thể dẫn đến kết quả Time Limit Exceeded. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ r, c ≤ 6  

 N ∈ {'X', 'O'} 

 

Tương tác 

You         Grader 
            2 
ORDER 
1 2 X 
            4 6 X 
3 3 O 
            2 5 X 
  ... 30 lines omitted ... 



2 1 O 
            6 1 O 
CHAOS 
            3 4 X 
2 1 O 
            3 5 O 
6 5 X 
  ... 30 lines omitted ... 
            1 3 X 
4 2 O 


