
 

 

Chef and Condition Zero (Challenge) 
 
ShareChat là đất nước mà Chef sống. Đất nước được biểu diễn bằng một lưới N * M. Gọi ô ở hàng 
i và cột j (1 ≤ i ≤ N, 1 ≤ j ≤ M) là (i, j). Mỗi ô của lưới là một thành phố, gọi dân số của thành phố 
ở ô (i, j) là Ai, j. Hai thành phố là láng giềng nếu chúng có chung cạnh. 
 
Chef muốn chia đất nước thành K vùng. Mọi vùng đều là liên thông, tức là trong một vùng, từ một 
thành phố bạn có thể tới một thành phố bất kỳ nào khác bằng việc di chuyển sang những thành 
phố láng giềng ở trong vùng. 
 
Bởi có nhiều cách để tạo ra các vùng, Chef muốn độ chênh lệch dân số ở vùng có tổng dân số lớn 
nhất và vùng có tổng dân số nhỏ nhất là nhỏ nhất. Hãy giúp anh ta giải bài toán khó này! 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên N, M và K. 

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i (1 ≤ i ≤ N) chứa M số nguyên Ai,1,Ai,2,…,Ai,M 

Dữ liệu ra 

• In ra N dòng. Dòng thứ i chứa M số nguyên Bi,1,Bi,2,…,Bi,M với Bi,j thể hiện vùng chứa 
thành phố ở ô (i, j). Mọi vùng phải được liên thông và 1 ≤ Bi, j ≤ K với mọi i, j. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ N, M, K ≤ 1,000  

• 1 ≤ Ai,j ≤ 109 với mọi i, j 

 

Ví dụ  

Input 

3 3 2 
1 10 3 
2 5 3 
3 1 1 
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Output 

1 2 1 
1 2 1 
1 1 1 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Có hai vùng. Dân số của vùng thứ nhất bằng 1+2+3+1+1+3+3=14, dân số của vùng thứ 
hai bằng 10+5=15. 
 
Tính điểm 
Điểm số cho mỗi test (và mỗi file test) là 
(MaxPopulation−MinPopulation)⋅109/SumOfPopulations , với MaxPopulation là dân số lớn nhất 
của tất cả các vùng, MinPopulation là dân số nhỏ nhất của tất cả các vùng và SumOfPopulations 
là tổng dân số của tất cả các thành phố. Điểm số của một bài nộp là tổng điểm của tất cả các file 
test. Với output trong ví dụ, điểm số là 1⋅109/29 ≐ 34482758.62069. 
 
Nếu lời giải của bạn không thỏa mãn các ràng buộc đã được liệt kê trong phần output, bạn sẽ 
nhận được Wrong Answer. 
 
Quá trình sinh test 
Có tất cả 20 file test. Trong quá trình thi, điểm số hiện ra là điểm cho 4 file test, tức là điểm số 
phản ánh 20% (4/20) của tất cả các file. Tuy nhiên, nếu bạn bị non-AC ở bất kỳ file test nào, bài 
nộp của bạn sẽ bị non-AC. Nói cách khác, một bài AC khi chương trình của bạn chạy thành công 
với tất cả các file test. Sau khi kỳ thi kết thúc, điểm số của bạn sẽ được thay đổi và chứa tổng 
điểm của 16 file test còn lại. 
 
Mã giả sau được dùng để sinh test. Coi hàm rand(l, r) để sinh ngẫu nhiên một số trong đoạn từ l 
tới r. 
 
MAXA := 1000000000 
N := rand(500, 1000) 
M := rand(500, 1000) 
K := rand(500, 1000) 
for i in 1..N: 
    for j in 1..M: 
        A[i][j] := rand(1, MAXA) 
 
 


