
 

 

Servers (Challenge) 
	

Chef và Người Dơi làm việc trên một hệ thống máy tính mới cho Batcave. Batcave có thể xem 
như một mặt phẳng 2D và nó chứa tất cả N máy chủ (Máy chủ tiên tiến). Mỗi máy chủ được đặt 
tại một điểm duy nhất trên mặt phẳng 2D và không thể thay đổi vị trí (do nó rất nặng, di chuyển 
chúng là cực kì khó khăn và dường như không thể). Mỗi máy chủ chứa một vài CPU (bộ xử lý 
trung tâm) và mỗi máy có một thời gian thực thi (tức là thời gian để chạy một tác vụ). Tất cả các 
tác vụ đòi hỏi cùng một nguồn (hai tác vụ khác nhau chạy trên cùng một CPU của cùng một máy 
chủ và được thực hiện cùng một lúc). Sau nhiều giờ làm việc chăm chỉ, hệ thống mạng dường 
như đã sẵn sàng và hai anh hùng của chúng tôi muốn kiểm tra nó bằng cách khá phức tạp: 
 
Test của họ chứa Q truy vấn. Mỗi truy vấn là một tác vụ (được đưa ra như một điểm ở trên mặt 
phẳng 2D). Nhiệm vụ này phải được thực hiện trên một số CPU có sẵn (của một số máy chủ 
trong hệ thống mạng). Một CPU (của một số máy chủ) sẵn sàng nếu như không có tác vụ nào 
mà nó đang phải chạy. Ví dụ, nếu như một tác vụ xuất hiện vào thời gian là 5 mà cần xử lí trong 
10 đơn vị thời gian thì CPU đó sẽ bận trong đoạn [5..14] (có nghĩa là nó chỉ sẵn sàng trở lại ở 
thời gian là 15). Bất kỳ nỗ lực để thực hiện một tác vụ trên một CPU đang bận sẽ gây ra vụ tai 
nạn toàn hệ thống mạng (và cả Chef lẫn Batman đều phải  xây dựng lại toàn bộ hệ thống mạng). 
 
Có một chi phí liên quan đến lập kế hoạch (và chạy) một tác vụ. Giả sử rằng chúng ta có một 
máy chủ, đặt tại (a, b), với một CPU duy nhất có thời gian xử lí một tác vụ là p. 
Nếu bạn thực hiện một tác vụ đặt tại (x, y), thì chi phí sẽ là euclid_distance ((a, b), (x, y)) + p 
(đó là chi phí gửi tác vụ tới máy chủ cộng với chi phí để chạy các tác vụ trên CPU). 
Khung kiểm tra không hoàn hảo và không cho phép nhiều tác vụ được thực hiện đồng thời (tức 
là hệ thống mạng sẽ nhận được một tác vụ khác chỉ sau khi tất cả các tác vụ trước đó đã được lên 
lịch và đang chạy hoặc đã kết thúc). Như vậy giữa quá trình test và hệ thống có sự tương tác. 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu đầu vào chứa hai số nguyên, N và Q, trong đó N là số máy chủ 
và Q là số truy vấn. 

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng miêu tả một máy chủ. Máy chủ được đánh số bắt đầu từ 1 

• Máy chủ được miêu tả bởi một chuỗi các số nguyên: x y k p0 p1 ... pk. x và y thể hiện vị 
trí của máy chủ trong mặt phẳng. Thành phần k đại diện cho số lượng CPU mà máy chủ 
có. Mỗi số nguyên k cho biết thời gian hoàn thành một tác vụ của CPU 

• Có Q tác vụ được thể hiện bằng các lệnh bên dưới. (Ở phần Sự tương tác). 
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Dữ liệu ra 

• Dữ liệu ra chứa Q dòng, mỗi dòng gồm một cặp số nguyên si và ci, với si là chỉ số của 
máy chủ và ci là chỉ số của CPU mà máy chủ đó thực hiện tác vụ thứ i. 

 

Sự tương tác 

Bài toán này đòi hỏi sự tương tác. Bạn sẽ nhận được tọa độ của từng tác vụ được đặt vào một 
thời điểm sau khi bạn đã cho câu trả lời cho truy vấn trước đó. Có ba loại lệnh 

• ? 
• ! x y 
• End 

Đối với mỗi truy vấn, bạn được hỏi tọa độ bằng cách sử dụng lệnh ? và sau đó báo cáo câu trả lời 
của bạn bằng cách sử dụng lệnh !. Bất kỳ biến thể khác của lệnh sẽ dẫn đến WA. Câu trả lời 
không hợp lệ nếu máy chủ và/hoặc CPU không tồn tại hoặc đang bận ở thời điểm này. Phải kết 
thúc quá trình này bằng cách nhập lệnh end. Các truy vấn cách nhau 1 đơn vị thời gian và cần 
được lên lịch ngay lập tức.  

Lưu ý: kết thúc lệnh với '\ n' và flush buffers. 

 

Tính điểm 

Điểm của bạn cho một test là căn bậc hai của tổng chi phí cho tất cả các truy vấn (theo cách tính 
chi phí ở đầu bài). Điểm cuối cùng là tổng số điểm trong tất cả các test. Mục tiêu là tối thiểu hóa 
điểm số. 

Nếu chương trình của bạn hoạt động không chính xác (ví dụ: vượt quá thời hạn hoặc câu trả lời 
không hợp lệ) trên bất kỳ test nào, bạn sẽ nhận được kết quả tương ứng (ví dụ: TLE hoặc WA). 
Nếu không, bạn sẽ nhận được AC và điểm số của bạn sẽ được quyết định bởi chỉ một phần của 
các test (xem phần sinh test). Điểm số cuối cùng sẽ được tiết lộ sau cuộc thi. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N ≤ 100.000 
• 1 ≤ Q ≤ 100.000 
• Tổng số CPU không quá 500.000. 
• Một máy chủ có thể không có CPU. 
• Tất cả các máy chủ và CPU đều được đánh số từ 1. 
• Tất cả các tọa độ đều nằm giữa 0 và 200.000. 
• Tất cả thời gian xử lý tác vụ nằm giữa 0 and 1.000.000.000 (109). 
• Các tác vụ và máy chủ có thể trùng lặp (hai tác vụ hoặc một tavs vụ và một máy chủ hoặc 

hai máy chủ có thể có chung tọa độ). 



• Tác vụ đầu tiên xuất hiện vào thời điểm 0 (tác vụ thứ hai đến vào thời điểm 1 và tương 
tự…) 

• Đảm bảo số tác vụ sẽ không lớn hơn số CPU (Nghĩa là không có trường hợp mà bạn 
không có CPU sẵn sàng cho một tác vụ). Nếu một tác vụ được thực hiện ở thời điểm t 
trên một CPU có tốc độ xử lí tác vụ là p thì CPU sẽ bận rộn trong khoảng thời gian [t..t + 
p-1] (CPU sẵn sàng tại thời điểm t + p). 

• Một tác vụ không thể dừng lại hoặc được lên kế hoạch lại. 
• Lưu ý: Không có timestamp thật của một tác vụ. Thời gian được giới thiệu như trên để 

dễ dàng hơn và thể hiện sự sẵn sàng của CPU. Thực tế là tác vụ này đến sau một tác vụ 
(cách nhau bằng một đơn vị thời gian). Máy chấm cũng sử dụng thời gian 0 để kiểm tra 
xem lịch trình có hợp lệ hay không. 

• Lưu ý: chúng ta sử dụng bình phương của khoảng cách Euclid theo công thức 
: euclid_distance ((a, b), (x, y)) = (a - x)2 + (b - y)2 

• Lưu ý: TL được đưa ra cho một test và không phải cho một tương tác. 

 

Sinh test 

Có một số loại dữ liệu: 
• Loại #0: một máy chủ duy nhất. 

o N = 1 
• Loại #1: hệ thống mạng nhỏ 

o 2 ≤ N ≤ 100 
• Loại #2: Một số lượng tác vụ nhỏ. 

o Q ≤ 1000 
• Loại #3: Hệ thống mạng nhanh. 

o Tất cả các thời gian xử lí tác vụ ≤ 1000 
• Loại #4: Batcave nhỏ. 

o Mọi tọa độ ≤ 3000 
• Loại #5: mạng và bộ kiểm tra ngẫu nhiên 

Phân phối (20 test): 
• Một máy chủ: 3 test 
• Hệ thống mạng nhỏ: 2 test 
• Số lượng nhỏ các tác vụ: 2 test 
• Hệ thống mạng nhanh: 3 test 
• Batcave nhỏ: 4 test 
• Hệ thống mạng ngẫu nhiên: 6 test 

Lưu ý: Trong cuộc thi, code của bạn sẽ chạy chỉ với một test từ mỗi loại dữ liệu. 
 

Ví dụ 

Input: 
2 3 
0 0 2 7 9 
9 9 2 10 5 



0 2 
5 7 
8 3 
 
Output: 
2 2 
1 1 
1 2 
 
Giải thích 
 
Có 3 tác vụ được cho là điểm trên mặt phẳng 2D là (0,2), (5,7) và (8,3). 
Có 2 máy chủ, mỗi máy có 2 CPU. 
Máy chủ đầu tiên có hai CPU với tốc độ xử lí là 7 và 9. 
Máy chủ thứ hai có hai CPU với tốc độ xử lí là 10 và 5. 
 
Đầu tiên, bạn đọc miêu tả về các máy chủ từ standard input (được nói đến trong phần dữ liệu 
vào). Sau đó tương tác giữa hai chương trình (3 tin nhắn hai chiều trao đổi và 1 lệnh kết thúc): 
User            Judge 
 
? 
                      0 2 
! 2 2 
? 
                      5 7 
! 1 1 
? 
                      8 3 
! 1 2 
end 
 
Chi phí của truy vấn đầu tiên: (0 - 0)2 + (0 - 2)2 + 5 = 22 + 5 = 9 
Chi phí của truy vấn thứ hai: (9 - 5)2 + (9 - 7)2 + 7 = 42 + 22 + 7 = 16 + 4 + 7 = 27 
Chi phí của truy vấn thứ ba: (9 - 8)2 + (9 - 3)2 + 9 = 12 + 62 + 9 = 1 + 36 + 9 = 46 
Điểm số cho test này là sqrt (9 + 27 + 46) = sqrt (82) = 9.055385138137417 

Lưu ý: câu trả lời rõ ràng không phải là duy nhất và trong trường hợp này không phải là tối ưu. 


