
 

Tanks 

Chefland đang bị tân công. Chính phủ muốn phá hủy toàn bộ xe tăng của địch nên đã ra lệnh cho 

tàu liên lạc phải tìm ra số lượng xe tăng mà địch có. Tình hình chiến trường hiện giờ đã được mô 

phỏng lại để tìm ra chiến lược tốt nhất. 

Các tình báo của chính phủ đã gửi một số thông tin về những chiếc xe tăng và dây chuyền sản 

xuất chúng: 

 số loại xe tăng khác nhau của địch (K). 

 một dây chuyền sản xuất chỉ sản xuất được một loại xe tăng. 

 hai dây chuyền sản xuất khác nhau không thể cho ra cùng một loại xe tăng. 

 khi lắp đặt một dây chuyền sản xuất thì một serial id generator (chường trình sinh ra các 

số serial id) sẽ được cài vào và nó sẽ không thể thay đổi về sau. 

 serial id của hai xe tăng bất kỳ cùng loại chênh lệch nhau không quá M.   

Người chế tạo ra serial id generator muốn tạo ra những số seri thật sự nên anh ta đã tạo ra một 

cái máy thông minh. Nó được lắp đặt với ba thông số: 

 startId 

 dãy có thể là tăng dần hoặc là giảm dần 

 dãy số được sinh ra bởi generator có thể là normal, prime, Ulam(1, 2) hoặc là Ulam(2, 3) 

Thông tin về serial id generator sẽ được cung cấp sau. 

We can ask a government to capture a tank, than they provide us the captured tank type and 

serial_id. The capture query can be: 

Ta có thể gửi yêu cầu lên chính phủ để đánh dấu một chiếc xe tăng, sau đó họ sẽ cung cấp loại 

của xe tăng được đánh dấu cùng với serial_id của nó. Yêu cầu có thể là: 

 đánh dấu xe tăng thuộc một loại bất kỳ và tốn chi phí là C. 

 đánh dấu xe tăng thuộc một loại nhất định và tốn chi phí Ci (1≤i≤K).  

Mỗi loại xe tăng có một hệ thống bảo vệ khác nhau nên ta cần các loại bomb khác nhau cho mỗi 

loại và giá cả của mỗi loại bomb cũng khác nhau (Bi). Sau khi ta hoàn thành do thám, ta sẽ gửi 

thông tin về số lượng (Di) bomb cần có (cho mỗi loại). Mỗi quả bomb có thể phá hủy một chiếc 

xe tăng (nhưng nó sẽ phá hủy hoàn toàn chiếc xe tăng đó nên ta có thể lấy được thông tin nào sau 
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đó) Nếu địch vẫn còn Ri xe tăng sau khi ta do thám và yêu cầu Di quả bomb tất là Ri > Di thì ta 

sẽ phải bị phạt Pi cho mỗi chiếc xe còn lại (sau khi phá hủy Di chiếc). 

 

Mục tiêu là phải giảm thiểu tối đa giá trị của “chi phí lấy thông tin” + “chi phí phá hủy” + “tiền 

phạt”: 

 chi phí đánh dấu: ∑ chi phí lần đánh dấu  

 chi phí phá hủy: ∑ Di * Bi  

 tiền phạt: ∑ max((Ri - Di) , 0) * Pi  

Thông tin chi tiết về serial id generator: 

 dãy normal: 0, 1, 2, 3, …là dãy các số nguyên không âm. 

 dãy prime: phần tử thứ i của dãy là (số nguyên tố nhỏ thứ i + 1)/2 (phép chia lấy phần 

nguyên). Vậy dãy sẽ là: 1, 2, 3, 4, 6, … 

 dãy Ulam(1,2): 1, 2, 3, 6, …. Tìm hiểu kỹ hơn tại đây. 

 dãy Ulam(2,3): 2, 3, 5, 7, …. 

Vậy serial_id của xe tăng thứ i sẽ bằng startId ± phần tử thứ i của dãy. (cộng nếu dãy tăng dần, 

trừ nếu dãy giảm dần). 

ví dụ: SerialGenerator(startId = 12345, tăng dần, Ulam(1,2)) sẽ cho ra dãy serial_id sau: 12346, 

12347, 12348, 12350, 12352 ….  

Lưu ý: vấn đề này có thể giúp giải quyết: German tank problem. 

Dữ liệu vào 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứ số nguyên M. Dòng thứ hai của dữ liệu vào chứa một số 

nguyên U12 là số lượng số Ulam(1, 2) (không lớn hơn M + 1). Mỗi dòng trong U12 dòng tiếp 

theo chứa một số nguyên. Dòng tiếp sau đó chứa một số nguyên U23 là số lượng số Ulam(2,3) 

(không lớn hơn  M + 2).Mỗi dòng trong U23 dòng tiếp đó chứa một số nguyên. 

Dòng sau đó của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng bộ test. Mô tả của T bộ test như 

sau. 

Dòng tiếp theo của mỗi bộ test chứa hai số nguyên cách nhau bới khoảng trắng: K và C. Theo 

sau là một dòng chứa K số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng: C1, C2, …, CK. Tương tự vậy, 

hai dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa K số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng: dòng đầu tiên mô tả 

dãy Bi, và dòng thứ hai mô tả Pi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ulam_number
https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem


Dữ liệu ra 

Dữ liệu ra có thể là yêu cầu đánh dấu hay có thể là kết thúc do thám. 

Nếu bạn muốn đánh một chiếc xe tăng, in ra một số nguyên không âm là số hiệu của loại xe tăng 

hoặc là 0 nếu bạn không muốn đánh dấu cụ thể một loại nhất định.  

Nếu bạn nghĩ bạn đã có đủ thông tin, thì in ra -1 ở dòng đầu tiên của dữ liệu ra. 

Dòng thứ hai, sẽ chứa K số nguyên không âm cách nhau bởi khoảng trắng, Di. Nếu bất kỳ Di nào 

là số âm hoặc vượt quá M, thì câu trả lời của bạn được coi là sai. 

Chi tiết về quá trình tương tác 

Đây là một bài toán challenge tương tác, vì vậy sau khi bạn xuất ra mô tả của thông tin bạn cần 

lấy, và flush output buffer. Trong C++, bạn có thể làm điều này với câu lệnh fflush(stdout); mỗi 

lần. 

Sau khi bạn làm như vậy thì bạn sẽ nhận được loại và số seri của chiếc xe được đánh dấu. Nếu 

không còn xe tăng nào của loại này chưa được đánh dấu thì bạn sẽ nhận được câu trả lời loại -1. 

(Kể cả khi yêu cầu của bạn là 0)  

Ràng buộc 

The test cases for the problem are divided into 4 groups, each containing 5 test cases. 

Các bộ test được chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 bộ test 

 Nhóm 1: M = 103  

 Nhóm 2: M = 104  

 Nhóm 3: M = 105  

 Nhóm 4: M = 106  

Hơn nữa, trong tất cả các bộ test:  

 T = 20 

 0 < U12 , U23 < 100000 

 3 ≤ K ≤ 20 

 100 ≤ C ≤ 200 

 C < Ci ≤ 3*C 

 10 ≤ Bi ≤ 5*C/4 



 Ci < Pi ≤ 1000 

 0 ≤ serial_id ≤ 109 

Trình sinh test 

Số lượng xe tăng, K, được chọn trong khoảng (3,20). Sau đó, với mỗi loại xe tăng, những ràng 

buộc dưới đây được sinh ra không dựa vào các loại xe tăng khác. 

 C trong (100,200) 

 Ci trong (C+1,3*C) 

 10% bộ test có Bi trong (10,C), trường hợp còn lại thì Bi trong (C/4,5*C/4) 

 Pi trong (Ci+1,1000) 

 loại của dãy 

 tăng dần/giảm dần 

Ta chọn startID trong (0, 109) và số lượng xe tăng được chọn trong một khoảng hợp lệ. Nếu một 

trong những số seri của các xe tăng không nằm trong khoảng (0, 109), thì lặp lại quá trình này. 

Yêu cầu đánh dấu của các loại khác nhau thực hiện một cách độc lập. Kể cả loại yêu cầu đặc biệt 

cũng được thực hiện tách biệt với những yêu cầu khác.  

Chấm điểm 

Điểm của mỗi bộ test sẽ bằng: 

(chi phí đánh dầu + chi phí phá hủy + chi phí phạt) / (∑(số lượng xe tăng loại i) * Bi) 

Điểm của một file dữ liệu vào là tổng điểm của các bộ test. 

Ví dụ 

Dữ liệu vào: 

Dữ liệu vào ban đầu:  

5          <--- M 

5          <--- U12 

1 

2 

3 



4 

6 

4          <--- U23 

2 

3 

5 

7 

1          <--- T 

2 111      <--- K C 

112 333    <--- C1 C2 

10 111     <--- B1 B2 

113 1000   <--- P1 P2 

 

Giả định rằng loại xe tăng đầu tiên của địch có một generator với thông số là (startId = 11, tăng 

dần, normal). Vậy dãy số seri là 11, 12. 

Generator của loại xe tăng thứ hai là (startId = 234, giảm dần, ulam12). Vậy, dãy số seri là 233, 

232, 231 

 

Có thể xuất ra: 

-1 

2 3 

 

Chi phí phá hủy = 2 * 10 + 3 * 111 = 353, những chi phí khác bằng 0, và bạn sẽ có được 1.0 

điểm. 

 

Một cách xuất ra khác:  

0          <--- output : truy vấn đánh dấu 



2 233      <--- input : loại, số seri 

0          <--- output : truy vấn đánh dấu 

1 11       <--- input : loại, số seri 

1          <--- output : truy vấn đánh dấu 

1 12       <--- input : loại, số seri 

1          <--- output : truy vấn đánh dấu 

1 -1       <--- input : truy vấn đánh dấu 

-1         <--- output : ta không cần thêm thông tin 

0 1        <--- output : dự đoán 

 

Chi phí đánh dấu = 2 * 111 + 1 * 112 = 334 

Chi phí phá hủy = 0 * 10 + 1 * 111 = 111  

Chi phí phạt = 0 * 113 + 1 * 1000 = 1000 

 

Điểm = 1445 / (2*10 + 3 * 111) = 4.093 




