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Bài 4: HỆ CƠ SỐ 3 
Problem Proposer: Free Pascal 1.45 

Tên chương trình: BASE3.???
Thời gian: 1s/test

 
Arale đang học về Toán số học ở lớp, bài học về hệ cơ số 3. Bài tập về nhà thầy 

giao cho Arale như sau: 
Cho 3 số trong hệ cơ số 3 (chỉ chứa các chữ số 0, 1, 2), mỗi số có thể được bắt 

đầu bằng chữ số 0. Bạn có thể hiểu đơn giản là 3 số đó được mô tả bằng 3 chuỗi số. 
Ta tạo ra được các số mới từ 3 số đã cho bằng cách nối chúng lại theo thứ tự tùy 

thích và số lần sử dụng mỗi chuỗi không giới hạn. 
Ví dụ: 001, 020 và 2020. Các số mới có thể tạo ra được từ 3 số này là: 
 001 + 020 + 001 = 001020001 
 2020 + 001 + 2020 + 2020 + 020 = 202000120202020020 
Hãy tìm 1 số mới thỏa mãn tính chất sau: 

• Độ dài chuỗi ngắn nhất 
• Độ dài chuỗi là 1 số lẻ 
• Chữ số ở giữa là chữ số 1 

 
Yêu cầu: Hãy giúp Arale tìm ra được lời giải tối ưu. Vì có thể có rất nhiều số mới thỏa 
mãn yêu cầu, nên bạn chỉ phải xuất ra độ dài chuỗi ngắn nhất mà thôi. 
 
Dữ liệu: Vào từ file văn bản BASE3.IN gồm 3 dòng, mỗi dòng là 1 số trong hệ cơ số 3. 
 
Kết quả: Ghi ra file văn bản BASE3.OUT 1 số nguyên duy nhất chỉ độ dài chuỗi ngắn 
nhất tìm được. 
 
Giới hạn: 

• Độ dài của mỗi chuỗi nằm trong khoảng [1…16,000] 
• Có thể sử dụng Free Pascal (1000K) 

 
Ví dụ: 
 

BASE3.IN 
001 
020 
2020  

BASE3.OUT 
13  

 
Giải thích: 2020 + 001 + 001 + 001 = 2020001001001 
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