
 

 

(Challenge) Bacteria Synthesis 

 
Đầu bếp Ada luôn chuẩn bị các món ăn ngon và bổ dưỡng. Bí quyết của cô là sử dụng kỹ thuật di truyền 
của vi khuẩn để tổng hợp protein. Một protein được biểu thị bằng một xâu các ký tự tiếng Anh viết hoa 
'A' hoặc 'T'; mỗi kí tự đại diện cho một axit amin. 
 
Bộ gen vi khuẩn của Ada cũng được biểu thị bằng một xâu có độ dài N. Mỗi ký tự của chuỗi này là 'A', 
'C', 'T' hoặc 'G', đại diện cho một nucleotide. Các nucleotide cũng được đánh số từ 1 đến 4 theo cùng 
thứ tự tương ứng là 'A', 'C', 'T', 'G'. Gọi số các nucleotide x là n(x). 
 
Cho bộ gen G ban đầu trong vi khuẩn của Ada; tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả các vi khuẩn phải có bộ 
gen giống nhau. Bạn có thể thực hiện các thao tác thuộc các loại sau đây (theo bất kỳ thứ tự nào, số lần 
thực hiện bất kỳ): 

 
 1 L R: Đảo ngược xâu con nằm kí tự thứ L và thứ R (1 ≤ L ≤ R ≤ N), tức là với mỗi L ≤ i < 

L + R – i ≤ R, hoán đổi nucleotide thứ i và nucleotide thứ L + R − i của bộ gen hiện tại. Chi 
phí chi thao tác này là K + min(L − 1, R − L, N − R) đồng. 

 
 2 i Y: Đột biến, tức là thay đổi nucleotide thứ i của bộ gen hiện tại (1 ≤ i ≤ N) thành nucleotide 

Y. Chi phí của thao tác này là A + min(i, N + 1 − i) * Bn(X), n(Y) đồng, trong đó X biểu thị 
nucleotide i trước thao tác đột biến này. 

 
Mỗi axit amin được mã hóa bởi một hoặc nhiều codon - một codon là một xâu gồm ba nucleotide. Mỗi 
codon mã hóa một axit amin. Lưu ý rằng có 43 codon khác nhau và chỉ có 20 axit amin. Đối với mỗi 
codon, bạn được cung cấp axit amin được mã hóa bởi codon đó. 
 
Một vi khuẩn có thể tạo ra một protein P có độ dài là L axit amin nếu bộ gen của nó chứa một xâu con 
của 3 *L nucleotide mà chúng có thể được chuyển hóa thành P, tức là tách thành một dãy chứa L dãy 
con liên tiếp Z1, Z2, …, ZL với độ dài 3 sao cho với mọi i (1 ≤ i ≤ L), Zi là một codon cho axit amin 
(ký tự) thứ i của P. 
 
Ví dụ: giả sử rằng các codon là "ATA" và "TAT" được chuyển hóa thành thành các axit amin lần lượt 
là 'R' và 'S'. Sau đó, một vi khuẩn có bộ gen "ATATATA" chỉ có thể tạo ra các protein sau (các codon 
được sử dụng để sản xuất chúng được đánh dấu bằng dấu ngoặc): 

 "[ATA]TATA" thành "R" 

 "A[TAT]ATA" thành "S" 

 "[ATA][TAT]A" thành "RS" 

 "A[TAT][ATA]" thành "SR" 
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Đối với món ăn tiếp theo của mình, Ada cần M protein P1, P2, …, PM. Vi khuẩn của cô không phải sản 
xuất tất cả các protein, vì chúng có thể được mua trên thị trường; đối với mỗi i, chi phí của protein Pi 

là Ci đồng. Tuy nhiên, Ada muốn vi khuẩn cuối cùng có thể tổng hợp ít nhất 50 protein cần thiết. 
Là thực tập sinh của cô ấy, nhiệm vụ của bạn là thực hiện một số thao tác (số thao tác có thể bằng 
không) trên bộ gen ban đầu và xác định loại protein nào sẽ được sản xuất từ bộ gen kết quả; tất cả các 
protein khác được mua trên thị trường. Mục tiêu của bạn là tối thiểu hóa tổng chi phí (đơn vị: đồng). 
 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa bốn số nguyên N, M, K và A. 

 M dòng tiếp theo: với mỗi i (1 ≤ i ≤ M), dòng thứ i chứa một xâu Pi và một số nguyên Ci.  

 Dòng tiếp theo chứa một xâu G độ dài N. 

 Bốn dòng tiếp theo mỗi dòng chứa bốn số nguyên. Với mỗi i và j (1 ≤ i, j ≤ 4), số nguyên thứ i 
trong dòng thứ i là Bi,j.  

 64 dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một xâu độ dài là 4. Ba kí tự đầu tiên của những xâu này thể 
hiện một codon khác nhau và kí tự cuối cùng thể hiện axit amin mà codon đó mã hóa.  

 

Dữ liệu ra 

 Đầu tiên, in ra một dòng chứa hai số nguyên Q (0 ≤ Q ≤ 105) và U (50 ≤ U ≤ M) lần lượt là số 
thao tác bạn muốn thực hiện và số các protein mà vi khuẩn cuối cùng cần phải tạo ra.  

 Sau đó, in ra Q dòng. Mỗi dòng thể hiện một thao tác mà bạn muốn thực hiện, theo các dạng đã 
cho.  

 Cuối cùng, in ra U dòng. Mỗi dòng chứa hai số nguyên i và L thể hiện rằng protein Pi có thể 
được tạo ra từ xâu con bắt đầu bằng kí tự thứ L trong bộ gen cuối cùng. Bạn sẽ nhận được một 
phán quyết là đáp án sai nếu như bạn in cùng một i hai lần. 

 

Ràng buộc 

 N = 215 

 1 ≤ M ≤ 212 

 K = 213 

 A = 213 

 0 ≤ Bi, j ≤ 22 với mọi i, j 

 227 ≤ Ci ≤ 228 với mọi i 

 

Ví dụ  

Input 

9 3 8192 8192 
AB 134217728 



BC 134217728 
ABC 134217728 
ACCATGGAA 
ACGA 
TACB 
GTAC 
... 
[61 codons more] 
... 

Output 

2 3 
1 3 6 
2 8 T 
1 1 
2 4 
3 1 

 

Giải thích 

 Bộ gen ban đầu là "ACCATGGAA". 

 Trong thao tác đầu tiên, đoạn con "CATG" được chuyển đổi từ: "AC[CATG]GAA" thành 
"ACGTACGAA". 

 Ở thao tác thứ hai, nucleotide thứ 8 (là 'A') được thay bằng 'T': "ACGTACG[A]A" trở thành 
"ACGTACGTA". 

 Một số protein có thể được tổng hợp từ bộ gen cuối cùng là: 
o "AB" từ "[ACG][TAC]GTA" 
o "BC" từ "ACG[TAC][GTA]" 
o "ABC" từ"[ACG][TAC][GTA]" 

 

Tính điểm 

Điểm của một test là chi phí để có được tất cả các protein cần thiết, tức là số đơn vị tiền (Đồng) bạn 
cần phải trả. Điểm của bài nộp là tổng chi phí của tất cả các test. Mục tiêu của bạn là để tối thiểu hóa 
số điểm của bài nộp của bạn. 
 
Có mười hai test. Trong cuộc thi, điểm số được hiển thị sẽ chiếm 3 test, tức là điểm số của bạn là điểm 
trên 25% (3/12) của các test; Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn không nhận được AC trên bất kỳ 
test nào, thì đánh giá cho bài nộp của bạn sẽ không phải là AC. Nói cách khác, phán quyết AC biểu thị 
rằng chương trình của bạn chạy thành công trên tất cả các test. Sau khi kết thúc cuộc thi, điểm của bạn 
sẽ được thay đổi để bao gồm tổng điểm của chương trình của bạn với 9 test khác. 

 

 

 



Sinh Test 

Tất cả các chuyển hóa codon thành axit amin được tạo ra độc lập với nhau. Đối với mỗi codon, axit 
amin mà nó mã hóa được chọn ngẫu nhiên. Bx, y cũng được chọn ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến 22. 
 
Để tạo ra bộ gen G, đầu tiên, một bộ gen T có độ dài N được tạo ra; mỗi nucleotide của bộ gen này 
được chọn ngẫu nhiên. Tiếp theo, mỗi protein P1, P2, …, PM được tạo như sau: 
 

 Chọn độ dài l của protein ngẫu nhiên giữa Lp và Rp. 

 Chọn một xâu con Sp trong bộ gen một cách ngẫu nhiên trong số tất cả các xâu con có chiều 
dài 3l.  

 Chuyển hóa Sp thành protein Pi. 

 Chọn chi phí Ci ngẫu nhiên trong đoạn từ 227 đến 228. 

 Sau đó, bộ gen T được sửa đổi bằng cách thực hiện các thao tác sau theo thứ tự sau: 
o Đột biến: NM nucleotide khác nhau được chọn ngẫu nhiên. Mỗi nucleotide trong số 

đó được đổi thành một nucleotide một cách ngẫu nhiên (chúng thể giống nhau), độc 
lập với tất cả các nucleotide được thay đổi khác. 

o Đảo ngược: RN lần, một xâu con của bộ gen hiện tại được chọn ngẫu nhiên và đảo 
ngược. 

 Xâu kết quả sau NM + NR thao tác này là bộ gen G. 

 Cuối cùng, đây là cách các tham số còn lại được chọn: 
o M có thể là 210 hoặc 212. 
o Lp và Rp lần lượt có thể là 100 và 200 hoặc 200 và 300. 
o NM và NR có thể là 0 và 212 hoặc 212−27 và 27, hoặc 29 và 212−29. 

Có một file test cho mỗi kết hợp của các tham số M, Lp, Rp, NM và NR. 

 


