
 

 

Roll the Bar 
 
Bạn được cho một khối gỗ 1×1×2 (hình hộp chữ nhật) và một lưới A gồm N hàng (được đánh số 
từ 1 tới N) và M cột (được đánh số từ 1 tới M). Gọi ô ở hàng r và cột c là (r, c). Một số ô trong 
lưới đã bị chặn, những ô còn lại đều đến được.  
 
Mỗi ô có kích thước 1×1, bằng với kích thước hai mặt đối diện nhau của khối gỗ. Khi khối gỗ 
được đặt trên lưới sao cho một trong hai mặt 1×1 lấp đầy ô (r, c), chúng ta gọi khối gỗ là đứng 
trên ô (r, c). Ban đầu, khối gỗ đứng trên ô (x, y).  
 
Khi khối gỗ đặt trong lưới, một mặt của nó chạm vào lưới, mặt đó được gọi là gốc. Trong một 
lần di chuyển, bạn phải lăn khối gỗ trên một trong các cạnh gốc (các cạnh thuộc mặt gốc); cạnh 
gốc này không di chuyển và khối gỗ lật 90∘ xung quanh nó sao cho khối gỗ vẫn nằm trên lưới, 
nhưng có mặt gốc khác. Trong những bước khác nhau, khối gỗ có thể được lật quanh những cạnh 
khác nhau theo các hướng khác nhau. Sau mỗi bước, mặt gốc của khối gỗ phải nằm toàn bộ trên 
lưới và nó không được đè lên bất kỳ ô bị chặn nào.  
 
Một dãy các bước di chuyển được thể hiện ở đây.  
 
Với mỗi ô trong lưới, xác định số bước nhỏ nhất cần để đạt được trạng thái khối gỗ đứng trên ô 
đó hoặc chỉ ra không thể đạt được điều đó. 

 

Dữ liệu vào 

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

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

 Dòng thứ hai chứa hai số nguyên x, y. 

 N dòng tiếp theo, dòng thứ i (1 ≤ i ≤ N) chứa M số nguyên Ai,1, Ai,2, …, Ai,M (một xâu có 
độ dài M). Với mọi i, j, Ai, j = 0 thể hiện ô (i, j) bị chặn và Ai, j = 1 thể hiện ô đó đến 
được. 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra N dòng, mỗi dòng chứa M số nguyên. Với mọi i, j, số nguyên thứ j ở 
dòng thứ i là số bước nhỏ nhất cần để thanh gỗ đứng trên ô (i, j), hoặc in ra −1 nếu điều 
đó không thể. 
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Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 50  

 1 ≤ N, M ≤ 1,000  

 1 ≤ x ≤ N  

 1 ≤ y ≤ M  

 0 ≤ Ai,j ≤ 1 với mọi i, j  

 Ax,y = 1  

 Tổng của N⋅M trong tất cả các test không vượt quá 106 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 
 x = 1  

 y = 1  

 Ai,j = 1 với mọi i, j  

Subtask #2 (85 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
2 4 
1 1 
1111 
0111 
2 4 
1 1 
1111 
0011 

Output 

0 -1 -1 2 
-1 -1 -1 3 
0 -1 -1 2 
-1 -1 -1 -1 
 



Giải thích 
Ví dụ 1: Ban đầu, mặt gốc của khối gỗ ở ô (1, 1). Sau bước di chuyển đầu tiên, nó chiếm ô (1, 2) 
và (1, 3). Sau bước thứ hai, nó chiếm ô (1, 4).  
Hoặc, sau bước thứ hai, nó chiếm ô (2, 2) và (2, 3), và sau bước thứ ba, nó chiếm ô (2, 4). 


