
 

(Challenge) Cubical Virus 
 
Chef đang làm một sản phẩm nhỏ - xây dựng một sinh vật mạng. Trong bản thiết kế hiện tại, sinh vật 
mạng là một khối lập lương N×N×N chứa N3 ô. Một ô được thể hiện bằng (x, y, z) với 1≤ x, y, z ≤N. 
 
Chef đang làm phần cơ chế tự phòng thủ chống lại virus. Cho đến giờ, anh ta đã chỉ ra rằng virus hành 
động theo cách sau: 

 Khi sinh vật mạng bị nhiễm bệnh bởi một con virus, một số ô ngay lập tức bị nhiễm bệnh, trong 
khi những ô còn lại vẫn khỏe mạnh (cho đến lúc đó). 

 Sau đó, virus tự lan ra. Mỗi khi có một ô (x, y, z) bị nhiễm bệnh, các ô (x + 1, y, z), (x, y + 1, z) 
và (x, y, z+1) sẽ bị nhiễm bệnh (nếu chúng tồn tại, tức là sự lan truyền không lan ra bên ngoài sinh 
vật) 

 Virus tiếp tục lan ra cho đến kho không còn ô nào có thể bị nhiễm bệnh theo cách này nữa. 

Chef nhận thấy sinh vật mạng có tự sắp xếp lại mình sau khi bắt đầu bị nhiễm bệnh (trước khi virus bắt 
đầu lan ra). Sinh vật mạng có thể sử dụng cơ hội này để làm bản thân ít bị tổn thương bởi virus hơn (tức 
là số ô bị nhiễm bệnh là ít nhất sao khi virus kết thúc việc lan truyền). 
 
Sinh vật mạng có thể tự sắp xếp lại mình bằng cách thay đổi thứ tự các hàng, cột và lớp các ô của nó. Nói 
cách khác, nó có thể chọn ra ba hoán bị P, Q, R của các số nguyên từ 1 tới N (mỗi hoán vị được chọn độc 
lập với hai hoán vị còn lại) và sắp xếp lại các ô theo cách sau: với mỗi x, y, z thì ô (Px, Qy, Rz) trước đó 
sẽ trở thành ô (x, y, z). Nếu ô này đã bị nhiễm bệnh trước khi sắp xếp lại, thì nó vẫn bị nhiễm bệnh sau 
khi sắp xếp, và nếu nó khỏe mạnh thì nó vẫn tiếp tục khỏe mạnh – chỉ có tọa độ của các ô bị nhiễm bệnh 
và các ô khỏe mạnh bị thay đổi. 
 
Chef đã vật lộn một thời gian với cơ chế tự bảo vệ hiệu quả và bây giờ anh ấy quyết định nhờ sự trợ giúp 
của bạn. Bạn được cho các tọa độ của những ô bị nhiễm bệnh ban đầu. Xác định xem sinh vật mạng tự 
sắp xếp lại thế nào sao cho số ô bị nhiễm bệnh là thấp nhất sau quá trình lan truyền. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N 

 N2 dòng tiếp theo, với mỗi khối N dòng thể hiện một lớp của khối lập phương. Mỗi dòng chứa một 
xâu có độ dài N. Với mỗi x, y, z, ký tự thứ x trên dòng thứ (z – 1) N + y là ‘1’ nếu ô (x, y, z) ban 
đầu nhiễm bệnh hoặc ‘0’ ô này ban đầu khỏe mạnh. 

 

Dữ liệu ra 

In ra ba dòng 

 Dòng đầu tiên chứa N số nguyên P1, P2, …, PN 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên Q1, Q2, …, QN 
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 Dòng cuối cùng chứa N số nguyên R1, R2, …, RN 

 

Ràng buộc 

 3 ≤ N ≤ 100 
 Tất cả các xâu trong input chỉ chứa các ký tự ‘0’ và ‘1’. 
 Ban đầu, có ít nhất một ô khỏe mạnh 

 

Chấm điểm 

Với mỗi test (tương ứng với mỗi file test), gọi C là số bị nhiễm bệnh ban đầu và K là số lượng ô khỏe 
mạnh sau khi virus lan truyền. Nếu K = 0, bài nộp của bạn sẽ có kết quả Wrong Answer. Ngược lại, điểm 

số của bạn sẽ bằng với 𝐾 ∗  
.

. Điểm số của một bài nộp bằng tổng điểm của tất cả các test. Nhiệm 

vụ của bạn là tối đa điểm số của mình. 
 
Có 20 file test. Trong quá trình thi, điểm số hiện ra tương ứng với 4 file test (số 2, 7, 12 và 17, xem phần 
Sinh Test), tức là điểm số của bạn phản ánh 20% (4/20) chất lượng. Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn 
bị non-AC ở bất kỳ file test nào, cả bài nộp đó sẽ bị non-AC. Nói cách khác, một bài nộp AC khi chương 
trình của bạn chạy thành công với mọi file test. Sau cuộc thi, điểm số của bạn sẽ thay đổi, tính thêm tổng 
điểm của 16 file test còn lại 

 

Ví dụ  

Input 

3 
011 
100 
010 
011 
010 
100 
000 
000 
010 

Output 

1 3 2 
1 2 3 
3 2 1 

 

Giải thích 



Sau khi tự sắp xếp, trạng thái của sinh vật mạng là (sử dụng cùng mẫu trong input với một dòng trống ở 
giữa hai khối N dòng) 
000 
000 
001 
 
011 
001 
100 
 
011 
100 
001 
 
Sau khi virus lan truyền, trạng thái của sinh vật mạng trở thành 
000 
000 
001 
 
011 
011 
111 
 
011 
111 
111 
 
Có 9 ô bị nhiễm bệnh ở trạng thái ban đầu và 11 ô khỏe mạnh ở trạng thái cuối cùng, do đó điểm số của 
output này là 

 11 ∗ 
.

≈ 2.117 

 
Sinh Test 

 N = 100 với tất cả các test (ngoại trừ ví dụ) 
 Có 20 test (đánh số từ 0 đến 19). Trong tất cả các test, các xâu thể hiện trạng thái ban đầu được 

sinh ngẫu nhiên và độc lập. 
 Với mọi k, mỗi ô trong test thứ k có xác suất bị nhiễm bệnh ban đầu là P hoặc khỏe mạnh với 

xác suất là 1 – P, với 𝑃 =  0.8  cố định 


