
 

 

Sereja and Functions 
 
Sereja đang gặp rắc rối với một bài toán và nhờ bạn giúp. Bạn dễ dàng đồng ý và đây là bài toán 
Sereja đưa cho bạn. 
 
Sereja có một ma trận A với kích thước N * N. Mỗi ô ở hàng i và cột j chứa một số A[i][j]. Mọi 
phần tử trong ma trận đều là 0 hoặc 1. Ban đầu, tất cả các phần tử bằng 0. 
 
Sereja cho bạn biết rằng anh ta chỉ thích hàm 

 
 
Ở đây phép chia là phép chia số nguyên, tức là x/y là phép chia số nguyên của x cho y. 
 
Sereja có thể chọn tập hợp các số nguyên a1, a2, b1, b2, c1, c2, d và hai số nguyên l, r và áp 
dụng hàm f vào ma trận theo cách sau. Anh ta sẽ thay thế 1 vào mọi ô (i, j) với l ≤ i ≤ r và j = 
f(i). 
 
Sereja đưa bạn ma trận A sau khi thực hiện hàm một số lần. Anh ta hỏi bạn tìm số lượng hàm ít 
nhất sao cho sau khi áp dụng nó Sereja sẽ có được ma trận A. Bạn không cần tạo ra chính xác ma 
trận A, bạn được cho phép có tối đa 100 ô khác nhau giữa ma trận cuối cùng của bạn và ma trận 
A. Nhiệm vụ của bạn là tối giản số lần áp dụng hàm. 
 

Dữ liệu vào 

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

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N. N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N 
chữ số (0 hoặc 1) không cách nhau bởi dấu cách thể hiện ma trận A. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, dòng đầu tiên in ra số nguyên Q là số lượng hàm 
• Q dòng tiếp theo thể hiện thông tin về các hàm đó. Mỗi dòng chứa tập hợp các số  a1, a2, 

b1, b2, c1, c2, d, l, r. 
• Ràng buộc sau phải được đảm bảo ở output 

o 0 ≤ Q ≤ N*N 
o -N ≤ a1, b1, c1, d ≤ N 
o 1 ≤ a2, b2, c2 ≤ N 
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o 1 ≤ l ≤ r ≤ N 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 20 
• 1 ≤ N ≤ 100 

 

Sinh test 

• Có 10 test chính thức. Trong cuộc thi, bạn được chấm với 2 test đầu. Sau cuộc thi, bài của 
bạn sẽ được chấm lại với đầy đủ bộ test. 

• Với mọi input, T sẽ bằng 20 và N sẽ được chọn ngẫu nhiên trong khoảng [95, 100]. Số K 
sẽ được chọn theo các test: 

o 5 test đầu tiên, K sẽ được chọn ngẫu nhiên trong đoạn [1, 5]. 
o 5 test tiếp theo, K sẽ được chọn ngẫu nhiên trong đoạn  [50, 100] 
o 5 test tiếp theo, K sẽ được chọn ngẫu nhiên trong đoạn  [500, 1000] 
o 5 test tiếp theo, K sẽ được chọn ngẫu nhiên trong đoạn  [1000, 3000] 

• Sau khi K được chọn, chúng tôi sẽ sinh ra K hàm theo cách sau: 

o Với xác suất 1/3, a1 = b1 = 0 
o Với xác suất 2/3, a1 = 0 
o Với mọi số khác, cách sinh sẽ được giấu đi. 

 

Chấm điểm 

• Bạn sẽ nhận WA nếu output không thỏa mãn các ràng buộc hoặc ma trận cuối sau khi áp 
dụng các thao tác khác ma trận A quá 100 ô. 

• Gọi S là tổng của Q / (N * N + 1 - ONES) (với ONES là số lượng số 1 trong ma trận) với 
mọi test. Điểm của bạn sẽ là S – cái mà bạn đang cần tối giản. 

 

Ví dụ  

Input: 
1 
5 
00010 
00100 
01000 
10000 
11111 
 
Output: 
2 
0 1 0 1 -1 1 5 1 4 



0 1 0 1 0 1 5 1 5 


