
 

 

(CH) Bear and Sorted Rows 
 
Limak có một lưới gồm N hàng và N cột. Anh ấy viết ngẫu nhiên các số từ 1 đến N2 trong các ô 
của lưới, mỗi số một ô. Bạn có thể coi như mỗi cách trong (N2)! các đều có khả năng xảy ra. 
 
Limak nhờ bạn sắp xếp lại các số trong lưới để mỗi hàng sẽ được sắp xếp theo thứ tự hoặc tăng 
dần hoặc giảm dần. 

 

Cách chấm điểm 

Cho (r, c) là ô ở điểm giao giữa hàng thứ r và cột thứ c. Nếu như số x ở vị trí (r1, c1) trong lưới 
ban đầu và lưới mới bạn cần đưa nó vào vị trí (r2, c2), chi phí để di chuyển x là (r1 - r2)2 + (c1 - 
c2)2. Điểm số của bạn cho một test là tổng của chi phí di chuyển tất cả các số, chia cho N3. Điểm 
số cuối cùng là điểm của tất cả các test. Mục tiêu của bạn là tối thiểu số điểm. 

Có 20 test. Nếu như chương trình của bạn chạy không đúng (tức là nó vượt quá thời gian quy 
định hoặc các hàng không được sắp xếp) trong 20 test thì bạn sẽ nhận được phán quyết thích hợp 
(cụ thể là TLE hoặc WA). Ngược lại, nếu AC thì điểm số của bạn sẽ chỉ là 20% (4 test đầu tiên). 
Điểm số cuối cùng sẽ được bật mí sau cuộc thi. 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N – kích thước của lưới. 

• N dòng tiếp theo miêu tả lưới. Dòng thứ i chứa N số nguyên t i,1, t i,2, ..., t i,N. 

Dữ liệu ra 

• In ra N dòng, miêu tả lưới mới trong cùng một fomat như là dữ liệu đầu vào (không in ra 
giá trị của N. 

• Lưới được in ra cũng phair chứa tất cả các giá trị từ 1 đến N2. Mỗi hàng có thể được sắp 
xếp hoặc là tăng dần hoặc giảm dần. 

. 

Ràng buộc 

• N = 300 
• 1 ≤ t i,j ≤ N2 
• Giá trị t i,j khác nhau. 
• Lưới ban đầu được tạo ra bằng cách xáo trộn ngẫu nhiên tất cả N2 giá trị 
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Ví dụ 

Input: 
4 
2 8 12 14 
5 13 1 10 
16 7 6 4 
3 15 11 9 
 
Output: 
2 8 12 14 
1 5 7 10 
16 13 6 4 
3 9 11 15 

 

Giải thích 

Trong dữ liệu đầu đã được cung cấp, mỗi hàng sẽ được sắp xếp theo yêu cầu - hàng thứ ba được 
sắp xếp giảm dần trong khi đó những hàng còn lại được sắp xếp tăng dần. Tính điểm như sau: 

• Số 5 được di chuyển từ (2,1) đến (2,2) với chi phí di chuyển là 12 + 02 = 1. 
• Một số 13 được di chuyển từ (2,2) đến (3,2) với chi phí vậ chuyển là 12 + 02 = 1. 
• Một số 1 được di chuyển từ 2,3) đến (2,1) chi phí vận chuyển là 22 + 02 = 4. 
• Một số 7 được di chuyển từ (3,2) đến (2,3) chi phí vận chuyển là 12 + 12 = 2. 
• Một số 15 được di chuyển từ (4,2) đến (4,4) chi phí vận chuyển là 22 + 02 = 4. 
• Một số 9 được di chuyển từ (4,4) đến (4,2) chi phí vận chuyển là 22 + 02 = 4. 

Tổng chi phí là 1 + 1 + 4 + 2 + 4 + 4 = 16. Chia cho N3 và được số điểm là 16 / 64 = 0.25. 
 
Chú ý rằng test này có N = 4 chỉ để phục vụ việc hiểu đề. Test thực sự với lời giải của bạn sẽ 
được chấm đều có N = 300. 


