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Bài toán "Ma trận xoắn ốc" là một bài toán lập trình cổ điển mà bất cứ lập trình viên nào cũng
nên làm qua khi học về vòng lặp.

Cụ thể, bài toán như sau: cho một ma trận hai chiều kích thước m x n (m hàng, n cột), và yêu
cầu bạn in ra các phần tử của ma trận đó theo chiều vòng xoắn ốc. Vòng xoắn ốc bắt đầu ở góc
trên cùng bên trái của ma trận và đi về phía trung tâm của ma trận này theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ, với ma trận kích thước 4 ∗ 4 phía trên, đường đi theo chiều xoắn ốc của ma trận này là
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Dữ liệu

• Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, m lần lượt là số hàng và số cột của ma trận
(1 ≤ m,n ≤ 1000).

• m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n số nguyên dương mô tả ma trận xoắn ốc. Các phần tử
của ma trận là số nguyên dương và không vượt quá 9 chữ số.

Kết quả

• Đưa ra kết quả trên 1 dòng duy nhất gồm m ∗ n số nguyên đại diện cho đường đi trên ma
trận xoắn ốc. Các phần tử trên đường đi cách nhau bởi một dấu cách.

Chấm điểm

• 10% số test ứng với 10% số điểm có n = m và m,n ≤ 5.

• 40% số test ứng với 40% số điểm có n = m và 5 < m,n ≤ 1000.
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• 50% số test còn lại không có giới hạn gì thêm.

Ví dụ
Sample Input Sample Output

4 4

1 2 3 4

12 13 14 5

11 16 15 6

10 9 8 7

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


