
 

 

Matrix and Chef 
 
Chef và bạn của ông ấy là Miron cảm thấy buồn và quyết định chơi một trò chơi.  
 
Miron nghĩ về một dãy N số nguyên (A1, A2, ..., AN) và đưa cho Chef một ma trận B với Bi,j = 
|Ai − Aj|. Anh ta nói thêm với Chef là A1 = 0. Trò chơi này là Chef phải đoán ra dãy mà Miron đã 
nghĩ ra. 
 
Nhưng Miron là một người chơi chống đối. Mỗi lần Chef cố gắng đoán dãy, anh ta lại thực hiện 
một thay đổi với ma trận. Anh ta thực hiện một thay đổi Q lần. Mỗi lần, anh ta thay đổi một đầu 
vào trong một số hàng và cột tương ứng thành một giá trị mới và để Chef đoán dãy sau mỗi lần 
thay đổi. 
 
Chef cần một người bạn giúp anh ấy đối đầu lại người chơi chống đối. Bạn có thể là người đó và 
giúp Chef tìm một dãy thích hợp A với ma trận B ban đầu và sau mỗi lần Miron thực hiện một 
thay đổi không? 
 
Chú ý rằng nếu tồn tại nhiều đáp án, in ra đáp án có thứ tự từ điển nhỏ nhất. Ngoài ra, các số 
trong dãy có thể là số âm. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và Q. N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N số nguyên 
thể hiện ma trận B. 

• Q truy vấn tiếp theo, mỗi truy vấn có hai dòng. Dòng đầu tiên của mỗi truy vấn chứa một 
số nguyên p – số hàng và cột được thay đổi. Dòng thứ hai của mỗi truy vấn chứa N số 
nguyên F1, F2, F3, ... FN tương ứng với giá trị mới của các ô tương ứng trong ma trận 
(bạn nên gán lại giá trị như sau Bi,p = Bp,i = Fi với mọi giá trị i). 

 

Dữ liệu ra 

• In Q + 1 dòng chứa N số nguyên, mảng đầu tiên của Miron và mảng sau mỗi lần Miron 
thay đổi. 

 

Ràng buộc 

• 3 ≤ N ≤ 1000 
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• 1 ≤ Q ≤ 1000 
• 0 ≤ Bi,j ≤ 5000 
• 1 ≤ p ≤ n 
• 0 ≤ Fi ≤ 5000 
• Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại một đáp án. 

  

Ví dụ 

Input: 
3 2 
0 1 2 
1 0 1 
2 1 0 
1 
0 4 3 
2 
4 0 7 
 
Output: 
0 -1 -2 
0 -4 -3 
0 -4 3 
  

Giải thích 

Ví dụ 1. Ban đầu, chuỗi {0, 1, 2} là phù hợp nhưng {0, -1, -2} có thứ tự từ điển nhỏ nhất. 
	


