
 

 

Sereja and Circles 
Sereja có N vòng tròn với bán kính là R[1], R[2], ..., R[N]. Sereja viết ra các bán kính trong một 
tờ giấy nhưng bạn của Sereja là Dima đã viết N số khác vào cùng tờ giấy đó. 

Đầu tiên, bạn sẽ được cho các số đã được biết vào tờ giấy theo một thứ tự bất kỳ. Sau đó bạn sẽ 
được cho N truy vấn tương tác, mỗi truy vấn sẽ gồm vài số r trong tập hợp R[1], R[2], ..., R[N]. 
Không có số nào bị truy vấn hai lần. Để trả lời truy vấn, bạn cần in ra điểm (X, Y) – tâm của 
hình tròn (r ≤ X, Y ≤ S - r). 

Nhiệm vụ của bạn là đặt vòng tròn sao cho khoảng cách nhỏ nhất giữa mọi cặp hình tròn lớn 
nhất có thể. 

Dữ liệu vào + Dữ liệu ra 

Đầu tiên bạn có hai số N, S. Dòng tiếp theo chứa 2*N số được viết trong tờ giấy. Đảm bảo chắc 
chắn rằng một nửa trong số đó là R[1], R[2], ..., R[N]. Sau đó bạn được cho N truy vấn. Mỗi 
truy vấn chứa một số nguyên r. Sau mỗi truy vấn, bạn phải in ra hai số nguyên X và Y – vị trí 
tâm hình tròn, nếu bạn không muốn đặt hình tròn hiện tại, in ra -1 -1, bạn được cho phép bỏ qua 
tối đa 5 hình tròn, bạn cần in ra ít nhất hai hình tròn. 

Ràng buộc 

• 1 ≤ S ≤ 1024 
• 1 ≤ N ≤ 1000 
• 1 ≤ R[i] ≤ 100 

Ví dụ 

Input + Output: 
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Sinh test 
Đầu tiên Sereja chọn một tập hợp gồm N số C[1], C[2], …, C[N] sao cho nó có thể đặt trong các 
hình tròn với kích thước F(C[1]), F(C[2]), ..., F(C[N]), với F(x) là lũy thừa của 2 nhỏ nhất để 
lớn hơn x. Sau đó tập hợp các số R được sinh ra là R[i]=random(max(C[i] - 10, 1) ... C[i]). Bạn 
sẽ được cho danh sách được đảo trộn giữa C + R. 
 
Chấm điểm 
 
Với mỗi test, giá trị D sẽ là khoảng cách nhỏ nhất giữa các cặp hình tròn. Nếu có hai hình tròn 
giao nhau hoặc bao nhau thì D sẽ bằng 0. Gọi S là tổng của D+1 trong tất cả các test và W là giá 
trị lớn nhất của S trong các thí sinh. Điểm số của bạn sẽ được tính bằng S/W 
 


