
 

 

Simplify the Square Root 
 
 
Tiny Wong từng là giáo viên dạy toán ở trường cấp ba. Khi đó, anh ta thường xuyên nói với học 
sinh rằng khi có một căn bậc hai trong đáp án, nó phải được giản thể bằng việc xem số chính 
phương lớn nhất là ước của số trong căn. Ví dụ, √ 12  = 2 √ 3. Nên, nếu một số nguyên n có ước 
là số chính phương, tức là có một số d > 1 sao cho d2 là ước của n thì căn của n cần được giản 
thể. 
 
Trong bài tập về nhà, Tiny cần tự sinh ra vài số mà căn bậc hai của nó cần được giản thể. Do đã 
từng học Khoa học máy tính, anh ta rất thích các số. Vì vậy, anh ta chọn ngẫu nhiên một số n và 
xem số nhỏ thứ n trong những số cần giản thể là bao nhiêu. 
 
Bởi n quá lớn để anh ta có thể làm, Tiny Wong không nghĩ ra gì. Bạn có thể giúp anh ấy không? 

 

Dữ liệu vào 

• Chỉ có một dòng duy nhất chứa một số nguyên n. 

• Lưu ý 1: số n không cố định với mỗi test. Nó sẽ được sinh theo kiểu động, nên nó có thể 
khác với mỗi lần bạn chạy chương trình của mình. Với mỗi test, n sẽ được sinh theo cách 
sau: chúng ta có hai số cố định là L và R; n sẽ được chọn theo xác suất ngẫu nhiên bằng 
nhau từ tất cả các số nằm giữa L và R (tính cả hai đầu mút). 

• Lưu ý 2: Bởi vì sinh kiểu động, bài tập đã được để tương tác, do đó đọc cho tới khi EOF 
sẽ không hoạt động. Cố sử dụng việc đọc input mà có EOF ở cuối sẽ chị TLE. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra 1 dòng chứa một số nguyên: số n mà có phần căn bậc 2 cần giản thể. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ n ≤ 1018 
 

Subtasks 

Subtask #1 (6 điểm): 1 ≤ n ≤ 107 
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Subtask #2 (17 điểm): 1 ≤ n ≤ 1014 
Subtask #3 (27 điểm): 1 ≤ n ≤ 1016 
Subtask #4 (50 điểm): 1 ≤ n ≤ 1018 
 

Ví dụ 

Input: 
4 
 
Output: 
12 

 

Giải thích 

Như đề bài, bốn số cần tối giản đầu tiên là 4, 8, 9 và 12. 


