
 

 

Chef and Matrix Division 
 
Chef có mảng A kích thước n*n gồm các số nguyên không âm. Anh ta muốn chia mảng đó ra 
bằng p-1 đường cắt ngang và p-1 đường cắt dọc để có được p2 khối sao cho tổng lớn nhất của 
các phần tử trong một khối là nhỏ nhất. 
 
Nói cách khác, Chef muốn chọn p-1 đường cắt ngang 0 = h0 < h1 < ... < hp = n và p-1 đường cắt 
dọc 0 = v0 < v1 < ... < vp = n để cực tiểu hóa giá trị: 

 
 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào bao gồm hai số nguyên n và p thể hiện kích thước của 
mảng A và số đường cắt ngang và dọc. 

• n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n số nguyên Ai, 1, Ai, 2, ..., Ai, n thể hiện hàng thứ i của 
mảng A.  
 

Dữ liệu ra 

• Dòng đầu tiên của output chứa p-1 số nguyên h1, h2, ... hp-1 thể hiện các đường cắt ngang. 

• Dòng thứ hai của output chứa p-1 số nguyên v1, v2, ... vp-1 thể hiện các đường cắt dọc. 

 

Chấm điểm 

• Điểm số của bạn cho mỗi test được tính theo công thức miêu tả ở trên. Mục tiêu của bạn 
là tối thiểu điểm số đó. 

• Tổng điểm của bạn là tổng điểm của tất cả các test. 

• Lời giải của bạn sẽ được chấm với 20% số file input trong quá trình thi và sẽ được chấm 
lại với 100% số file sau khi kỳ thi kết thúc.  

Ràng buộc 

• 2 ≤ p ≤ n ≤ 500 
• 1 ≤ Ai, j ≤ 109 
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Ví dụ 
 
Input: 
4 3 
1 1 2 2 
2 1 2 2 
3 1 4 2 
4 4 2 2 
 
Output: 
2 3 
1 3 
 

Giải thích 

Bạn có thể nhìn vào bức hình bên dưới, mảng được chia thành p2 = 9 khối bằng p-1 đường chia 
ngang (màu đỏ) và p-1 đường chia dọc (màu xanh lá cây). Và cũng có hai đường chia dọc (v0 = 0 
and v3 = 4) và hai đường chia ngang (h0 = 0 and h3 = 4) để hiểu rõ hơn về cách chia này. 

 
 
Điểm số của bạn là 6 / (4 / 3)2 (có hai khối có tổng các phần tử bằng 6). 
 
Test này sẽ không có trong bộ test bởi vì n ∉ [450..500]. Nó chỉ để bạn hiểu được cách chấm 
điểm. Cũng có những cách khác để chia mảng thành 9 phần. Tất cả đều được chấp nhận, nhưng 
lại có điểm số khác nhau. 
 
Sinh test 

• Có 20 file input 
• Với mỗi test, chọn một số n thuộc khoảng [450..500] với xác suất như nhau. Tất cả các 

phần tử của mảng A được chọn ngẫu nhiên. Với mỗi test, p sẽ được chọn bằng tay. 


