
 

 

Sereja and Way in the Cube 
 
Sereja có một hình lập phương A kích thước N x N x N ô. Ô ở vị trí (X, Y, Z) chứa số 
A[X][Y][Z]. Bạn phải tìm một dãy các ô (X[1], Y[1], Z[1]), (X[2], Y[2], Z[2]), ..., (X[K], Y[K], 
Z[K]) (ba lần của số tự nhiên trong khoảng từ 1 tới N) thoả mãn các tính chất: 

• Ô đầu tiên nằm ở mặt đầu, tức là X[1] = 1. 
• Các cặp ô liên tiếp trong dãy kề với nhau. Chúng ta gọi hai ô (X, Y, Z), (X', Y', Z') là kề 

nhau nếu |X-X'| + |Y-Y'| + |Z-Z'| = 1. 
• Hai ô không liên tiếp nhau trong dãy không được kề nhau. Tức là nếu i và j là hai chỉ số 

trong dãy thoả mãn i+2 ≤ j thì |X[i]-X[j]| + |Y[i]-Y[j]| + |Z[i]-Z[j]| ≠ 1. 
• Không có hai ô nào trong dãy trùng nhau. 

Giúp Sereja tìm một dãy sao cho tổng các số trong đó là lớn nhất. 
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T - số lượng test. T test được miêu tả như sau 
• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. Theo sau là N khối, mỗi khối chứa N 

dòng, mỗi dòng chứa N số nguyên. Số thứ X nằm trên dòng thứ Y của khối thứ Z là giá 
trị của A[X][Y][Z]. 

 
Dữ liệu ra: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số K - số lượng ô trong dãy. Tiếp theo là K dòng, 
mỗi dòng chứa ba số nguyên: X, Y, Z là chỉ số của ô. 

Ràng buộc: 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N ≤ 50 
• -1000000 ≤ A[i][j][k] ≤ 1000000 

 
Ví dụ: 
 
Input: 
1 
2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
 
Output: 
4 
1 1 1 
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1 1 2 
1 2 2 
2 2 2 
 
Sinh test 
Mỗi test sẽ có T = 10 test và N luôn luôn bằng 50. Có 3 loại test: 

• Mọi số trong khối lập phương đều nằm trong tập {1, 0, -1000000}. Khối lập phương 
được sinh ra theo cách sau. Đầu tiên tất cả các ô đều được điền là 1. Chọn 5% ngẫu nhiên 
các vị trí sẽ thay bằng 0. Cuối cùng, chọn ít hơn 20% ô để điền -1000000. 

• Tất cả các số trong khối lập phương đều nằm trong tập {10000, 1000, 100, 1, 0, -
1000000}. Nó được sinh ra giống với cách trước, nhưng ban đầu tất cả các ô sẽ được 
chọn từ các số dương trong tập hợp. 

• 80% số là số dương nằm trong khoảng [1, 1000000]. 20% còn lại sẽ chọn ngẫu nhiên 
trong tập {-1, -10, -100, -1000000} 

Chấm điểm 
• Với mỗi test, gọi S là tổng giá trị của dãy đã chọn. Gọi W là giá trị trung bình của những 

số dương trong hình lập phương. Gọi Sum là tổng của các giá trị max(S/W, 1) trong tất 
cả các test. Gọi Best là giá trị lớn nhất của Sum trong tất cả các thí sinh. Điểm số của bạn 
sẽ là Sum/Best 


