
 

(Challenge) Raisins	
 
Chef Ada nướng một chiếc bánh hình chữ nhật có chiều rộng W và chiều dài H. Để hoàn thiện nó, cô ấy 
đặt R hạt nho khô lên bánh. Để dễ hình dung, chúng ta biểu thị một hạt nho bằng một điểm trên một mặt 
phẳng. Với mỗi i, vị trí của hạt nho thứ i là (Xi, Yi). 
 
Giá của chiếc bánh gấp đôi diện tích của đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các hạt nho.  
 
Ada nghĩ rằng giá chiếc bánh hiện tại quá cao, do vậy cô ấy muốn chọn hai số nguyên N và M và cắt chiếc 
bánh với N – 1 lát cắt dọc (tức là mỗi lát cắt là một đường thẳng và khoảng cách giữa tất các cặp đường 
thẳng liền kề là bằng nhau) và M – 1 lát cắt ngang. Sau khi cắt bánh theo cách trên thì chiếc bánh trở thành 
một ma trận của các miếng nhỏ với N cột (được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải) và M hàng (được 
đánh số từ 1 đến M từ dưới lên trên), trong đó tất cả các miếng đều có chiều dài và chiều rộng bằng nhau. 
Gọi một miếng bánh ở cột i và hàng j là (i, j). 
 
Tiếp theo, Ada muốn sắp xếp lại những miếng bánh bằng cách sử dụng các thao tác sau (có thể thực hiện 
các thao tác này theo thứ tự bất kỳ và số lần tùy ý): 
 

• 1 r:  Chuyển hàng r của ma trận sang bên phải. Tức là: với mọi c, vị trí cuối cùng của miếng bánh  
(c, r) là (c +1, r) nếu như c + 1 ≤ N hoặc (1, r) trong trường hợp ngược lại. 

• 2 c: Chuyển cột c của ma trận lên trên. Tức là: với mọi r, vị trí cuối cùng của miếng bánh (c, r) là  
(c, r +1) nếu như r + 1 ≤ M hoặc (c, 1) trong trường hợp ngược lại.  

 
Cuối cùng, Ada không bán các miếng riêng lẻ mà chỉ bán một chiếc bánh. Do đó, giá cuối cùng của chiếc 
bánh vẫn gấp đôi diện tích của đa giác lồi nhỏ nhất có chứa tất cả nho khô cho chiếc bánh mới này. 
 
Hãy giúp Ada cắt bánh thành nhiều nhất 210 miếng và thực hiện tối đa 210 thao tác để giảm thiểu tối đa giá 
cuối cùng của chiếc bánh. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa ba số nguyên W, H và R. 

• R dòng tiếp theo: Với mỗi i (1 ≤ i ≤ R), dòng thứ i chứa hai số nguyên Xi và Yi. 

 

Dữ liệu ra 

• Đầu tiên, in ra một dòng chứa ba số nguyên N, M và Q. 

• Sau đó, in ra Q dòng: mỗi dòng miêu tả một thao tác mà bạn thực hiện, theo các dạng như miêu tả 
phía trên. 
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Sinh Test 

• W = H = 720,720 
• R = 105 
• Với mọi i, Xi được chọn một cách ngẫu nhiên trong các số nguyên nằm trong đoạn từ 1 đến  

W – 1 và là số nguyên tố cùng nhau với W. 
• Với mỗi i, Yi được chọn một cách ngẫu nhiên trong các số nguyên nằm trong đoạn từ 1 đến  

H – 1 và là số nguyên tố cùng nhau với H. 

 

Tính điểm 

Nếu N * M > 210 hoặc Q > 210, bài giải của bạn sẽ nhận được kết quả Wrong Answer. 
 
Điểm số của mỗi test là giá cuối cùng của chiếc bánh. Điểm của mỗi bài nộp là tổng điểm của tất các test. 
Nhiệm vụ của bạn là tối thiểu hóa điểm của bài nộp của mình. 
 
Có ba file test. Trong suốt cuộc thi, điểm số được hiển thị sẽ là điểm của hai test. Tức là điểm của bạn 
phản ánh 66.66% (2/3) điểm của tất cả test. Tuy nhiên, nếu chương trình của bạn nhận được kết quả  
Non-AC trên bất kỳ test nào, thì bài nộp của bạn sẽ là non-AC. Nói cách khác, kết quả AC biểu thị rằng 
chương trình của bạn chạy thành công trên tất cả các test. Sau khi kết thúc cuộc thi, điểm của bạn sẽ được 
thay đổi và sẽ gồm tổng điểm cho chương trình của bạn qua cả test thứ ba. 

 

Ví dụ  

Input 

9 6 6 
2 3 
1 1 
5 3 
2 5 
5 1 
8 5 

Output 

3 3 3 
1 2 
2 3 
2 3 

 

Giải thích 



 
• N = M = 3 
• Các điểm màu đỏ trên hình biểu thị cho các hạt nho. 
• Miếng bánh được tô viền xanh được biểu thị bằng (3, 2). 
• Sau khi chuyển hàng thứ hai sang phải và cột thứ ba lên trên hai lần thì chiếc bánh mới có được 

là  

 
• Điểm số ở đây bằng hai lần diện tích của đa giác NORP nhưng chúng ta có thể có cách tốt hơn 

để đạt được diện tích nhỏ hơn. 

 


