
 

 

Manhattan Rectangle 
 

Đây là một bài tập tương tác. 
 
Chef có một hình chữ nhật bí ẩn. Các cạnh của hình chữ nhật này song song hoặc trùng trục tọa 
độ x và y. Gọi tọa độ của góc dưới bên trái hình chữ nhật là (xl, yl) và tọa độ góc trên bên phải là 
(xu, yu). Biết rằng xl, yl, xu, yu đều là các số nguyên không âm. 
Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các tọa độ này. 
 
Bạn có thể hỏi Chef tối đa Q truy vấn (câu trả của bạn không được coi là một truy vấn). Trong mỗi 
truy vấn, bạn gửi Chef một điểm với các tọa độ là số nguyên (x0, y0). Chef sẽ gửi lại khoảng cách 
Manhattan từ điểm này đến điểm gần nhất trong hình chữ nhật, tức là các điểm của hình chữ nhật 
được biểu thị như sau: 

S = {(p, q) ∣ p, q ∈ Z and xl ≤ p ≤ xu and yl ≤ q ≤ yu} 
Thì Chef sẽ trả lời bạn là :  
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|� − ��| + |� − ��| 

 
 

Tương tác 

 Đầu tiên, chương trình của bạn phải đọc trên một dòng chứa một số nguyên T – số test. T 
test được miêu tả như sau: 

 Với mỗi test, bạn được hỏi các truy vấn. Để đưa ra truy vấn, hãy in ra một dòng chứa một 
kí tự “Q” sau đó là hai số nguyên x0 và y0 (0 ≤ x0, y0 ≤ 109). Sau đó, bạn hãy đọc một dòng 
với một số nguyên. Nếu như số nguyên đó không âm, thì đó là đáp án cho truy vấn của 
bạn. Điều ngược lại xảy ra khi bạn đã sử dụng vượt quá số truy vấn cho phép, tọa độ bạn 
in ra không hợp lệ hoặc có thể xảy ra một vài lỗi khác. 

 Khi bạn tìm ra hình chữ nhật bí mật, bạn hãy in ra một dòng với kí tự “A” và theo sau là 
bốn số nguyên xl, yl, xu và yu. Sau đó, bạn hãy in ra một dòng chứa mốt số nguyên: là 1 
nếu đáp án là chính xác hoặc là một số âm nếu đáp án là không chính xác. 

Lưu ý rằng khi bạn đọc một số nguyên âm, bạn hãy dừng ngay chương trình của mình và sẽ được 
ghi nhận là đáp án sai, nếu không bạn sẽ không nhận được phán quyết nào. Đừng quên flush output 
sau mỗi dòng in ra! 
 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 500 

 0 ≤ xl ≤ xu ≤ 109 

 0 ≤ yl ≤ yu ≤ 109 
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Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm): 
 T ≤ 10 

 xu, yu ≤ 100 

 Q = 12345 

Subtask #2 (40 điểm): Q = 70 
Subtask #3 (50 điểm): Q = 7 
 

Ví dụ 

You                 Grader 
                    1 
Q 1 2 
                    0 
Q 3 4 
                    0 
Q 0 1 
                    2 
Q 4 5 
                    2 
A 1 2 3 4 
                    1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Từ đáp án cho hai truy vấn đầu tiên, có thể dễ dàng nhận ra góc dưới bên trái và phía trên 
bên phải của hình chữ nhật lần lượt nằm tại tại các điểm (1, 2) và (3, 4).   
 


