
 

 

Chef and His Garden 
 
Chef là người ủng hộ sáng kiến Go Green. Hôm nay, anh ta đã trồng n cây thành một hang bên 
ngoài nhà hàng của mình. Hôm nay, độ cao của cây thứ i là hi feet. Các cây cao lên một khoảng 
mi feet mỗi ngày. 
 
Chef biết rằng những cây đó sẽ trông rất đẹp nếu được  sắp xếp theo trình tự zig-zag. Hàng cây 
có trình tự Zig-zag nếu độ cao của hàng cây đầu tiên là tăng hoặc giảm, rồi lần lượt tiếp tục là 
giảm hoặc tăng. Nói cách khác, hàng cây có trình tự zig-zag nếu thỏa mãn một trong hai điều 
kiện sau: 

 h1 < h2 > h3 < h4 ... 
 h1 > h2 < h3 > h4 ... 

 
 Chef muốn biết những khoảng thời gian mà hàng cây có trình tự zig-zag. 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của đầu vào bao gồm T số nguyên thể số test 
 Dòng đầu tiên của mỗi test bao gồm một số nguyên n duy nhất, thể hiện số lượng số 

lượng các cây. 
 Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo bao gồm hai số hi và mi, thể hiện chiều cao ban đầu và 

tốc độ phát triển cho cây thứ i. 
 

Dữ liệu ra  

 Ở mỗi trường hợp test, in ra một số nguyên Q số khoảng thời gian liên tục mà các cây tạo 
thành trình tự zig-zag. 

 Ở Q dòng tiếp theo, in ra các dãy thời gian khi chiều cao của cây tạo ở trình tự  zig-zag. 
Với mỗi khoảng thời gian, in ra thời gian nhỏ nhất và thời gian lớn nhất. Nếu như khoảng 
thời gian dài vô hạn, in ra Inf ở thời gian lớn nhất. 

 Các test được thiết kế sao cho tổng kích thước đầu ra không vượt quá 2 MB. 
 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 105 
 1 ≤ n ≤ 10 
 Subtask 1 (23 điểm): 1 ≤ hi, mi ≤ 10 
 Subtask 2 (77 điểm): 1 ≤ hi, mi ≤ 109 
 1 ≤ tổng n trong tất cả các test của một file input ≤ 5 × 105 

 
  

August Long Challenge 2016 



Ví dụ 

Input: 
3 
3 
0 1 
2 2 
0 3 
2 
2 1 
1 2 
3 
1 1 
2 2 
3 3 
 
Output: 
1 
0 1 
2 
0 0 
2 Inf 
0 
 
Giải thích 
Ví dụ 1. Ban đầu 0 2 0 đã là một trình tự zig-zag ,nhưng đến ngày thứ 2 nó sẽ trở thành 2 6 6 và 
sẽ không bao giờ quay trở lại thành trình tự zig-zag 
 

 


