
 
 
Lasers Everywhere Alternative 

 
Đây là một bài tập tương tác. 
 
Khi Vivek tạo ra bài tập LAZER, anh ta nhận ra rằng nó có thể được dùng dể tạo ra một bài khác, 
bài tập tương tác. Bạn có thể giải cả bài này nữa không? 
 
Bạn được cho các số nguyên N, M, K và Q. Xem một dãy ngẫu nhiên A1, A2, …, AN với mỗi phần 
tử được sinh độc lập và nằm ngẫu nhiên trong đoạn từ 1 tới M. Như được miêu tả trong đề bài của 
LAZER, chúng ta tạo ra các đoạn thẳng nối các cặp điểm (i, Ai) và (i + 1, Ai+1) với mọi i. 
 
Chiều cao của một doạn thẳng nối (x1, y1) và (x2, y2) được định nghĩa là |y1 – y2|. Bạn được cho Q 
truy vấn. Trong mỗi truy vấn, bạn được cho số nguyên L và R, bạn cần xem những đoạn thẳng có 
tọa độ x trong cả hai điểm đầu mút đều nằm trong đoạn L đến R. Bạn cần tính độ cao lớn nhất của 
những đoạn thẳng này. 
 
Nhiệm vụ của bạn là trả lời các truy vấn. Tuy nhiên, dãy A được ẩn và bạn chỉ có thể hỏi tối đa K 
câu hỏi (khác loại cho mỗi truy vấn bạn cần trả lời). Trong mỗi câu hỏi của bạn: 

 Bạn cần chọn số nguyên x1, x2 và y thỏa mãn 1 ≤ x1 < x2 ≤ N và 1 ≤ y ≤ 109. 
 Tia laser bắn theo chiều ngang sang bên phải từ diểm (x1, y) và dừng lại ở điểm (x2, y) và 

không đi xa thêm nữa. 
 Tia này va chạm với không hoặc nhiều đoạn thẳng được miêu tả ở trên. Tia này được coi 

là cắt một đoạn thẳng nếu nó giao hoặc chạm vào đoạn thẳng này, trừ khi đầu mút trái của 
đoạn này là (x2, y) hoặc đầu mút phải là (x1, y). 

 Câu trả lời cho câu hỏi này là độ cao lớn nhất của các đoạn mà nó giao với hoặc chỉ ra nó 
không giao với bất kỳ đoạn thẳng nào. 

 

Tương tác 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T - số test. T test được miêu tả như 
sau: 

 Với mỗi test, bạn cần bắt đầu bằng việc đọc một dòng chứa bốn số nguyên N, M, K và 
Q. 

 Sau đó, bạn cần đọc Q dòng. Mỗi dòng chứa hai số nguyên L và R thể hiện một truy vấn 
mà bạn cần trả lời 

 Sau đó bạn có thể hỏi các câu hỏi 

o Để hỏi một câu hỏi, bạn cần in ra một dòng chứa bốn số nguyên 1, x1, x2 và y 

o Sau đó bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên H 
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o Nếu câu hỏi không hợp lệ hoặc nếu bạn hỏi quá nhiều câu, H = -1 

o Ngược lại, nếu tia trong câu hỏi này không cắt bất kỳ đoạn thẳng nào, H = -2 

o Ngược lại, H là chiều cao lớn nhất của các đoạn thẳng cắt tia laser. 

 Khi bạn đã xác định được câu trả lời, bạn cần in ra một dòng chứa Q + 1 số nguyên 2, 
ans1, ans2, …, ansQ với ansi là câu trả lời cho truy vấn thứ i. Nó sẽ không được đếm là 
một câu hỏi. 

 Cuối cùng, bạn cần đọc một dòng chứa một số nguyên: 1 nếu câu trả lời của bạn đúng 
hoặc -1 nếu nó sai. Nếu câu trả lời của bạn đúng, bạn có thể tiếp tục giải những test còn 
lại. 

Chú ý rằng khi bạn nhận được -1 (trong cả phản hồi cho câu hỏi hoặc câu trả lời của bạn), bạn 
cần kết thúc chương trình ngay lập tức để nhận được kết quả Wrong Answer, ngược lại bạn có 
thể nhận bất kỳ kết quả nào. 

 

Đừng quên flush output sau khi in ra mỗi dòng! 

 

Ràng buộc 

 T = 10 

 Q = 10 

 1 ≤ L < R ≤ N 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm): 
 N = 20,000 
 2 ≤ M ≤ 10 
 R – L ≥ 1,000 
 K = 3 

Subtask #2 (30 điểm): 
 N = 2,000 
 M = 109 
 R – L ≥ 100 
 K = 100 

Subtask #3 (40 điểm): 
 N = 2,000 
 M = 109 
 R – L ≥ 100 
 K = 10 

 



Ví dụ  

Máy chấm        Bạn 
1 
4 2 2 3 
1 2 
3 4 
1 4 
                1 1 2 1 
0                                                                
                1 3 4 2 
1 
                2 0 1 1 
1 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: Dãy A bị ẩn là [1, 1, 1, 2]. Bởi vì câu hỏi là x1 = 1, x2 = 2 và y = 1, chúng ta nhận được 
câu trả lời 0, dễ dàng thấy rằng câu trả lời cho truy vấn đầu tiên là 0. 
Tương tự, câu hỏi là x1 = 3, x2 = 4 và y = 2, chúng ta nhận được câu trả lời là 1, là độ cao lớn 
nhất có thể của một đoạn thẳng ở đây, câu trả lời cho truy vấn thứ hai là 1. Câu trả lời cho truy 
vấn thứ ba không thể nhỏ hơn câu trả lời cho truy vấn thứ hai nên câu trả lời vẫn là 1. 

 


