
 

 

Greedy Candidates 
 
Một mùa tuyển dụng sinh viên sắp ra trường mới lại đang đến trên khắp các trường đại học. 
Những cuộc phỏng vấn đã kết thúc và mỗi công ty đều chọn được cho mình những sinh viên. 
Tuy nhiên do mỗi sinh viên chỉ có thể chọn tối đa một công ty nên một sinh viên có thể phải từ 
chối một công ty mà đã chọn học sinh đó. Các công ty biết điều này do vậy các công ty thường 
tuyển nhiều sinh viên hơn số lượng nhân viên dự kiến. Chúng ta xét một kì tuyển sinh viên ở một 
trường đại học danh tiếng. 
 
Có tổng cộng N ứng viên (được đánh số từ 1 đến N) và M công ty (được đánh số từ 1 đến M) 
tham gia. Mỗi ứng viên kì vọng một số lương tối thiểu, được gọi là mảng minSalary (tất cả các 
mảng có chỉ số bắt đầu từ 1). Với mỗi ứng viên, bạn cũng được cung cấp thông tin liên quan đến 
các công ty đã chọn ứng viên đó. Các thông tin này được cho bởi một mảng qual kích cỡ là N * 
M, với qual[i][j] = 1 chỉ khi ứng viên thứ i có khả năng đủ cho công việc ở công ty thứ j. Một 
công ty sẽ cung cấp một khoản lương cứng cho nhân viên của họ, được thể hiện bằng mảng 
offeredSalary. Ngoài ra, một công ty có giới hạn về số lượng ứng viên có thể tuyển và gửi thư 
offer. Thông tin này được cung cấp bởi mảng maxJobOffers. 
 
Một ngày D, mỗi ứng viên từ 1, 2, .. N (theo thứ tự) sẽ đến gặp điều phối viên. Khi sinh viên thứ 
i đến thì trong các công ty chọn anh ấy, và các công ty đó chưa chạm mốc giới hạn 
maxJobOffers của họ thì sinh viên sẽ chọn công ty nào trả cho anh ấy lượng lớn nhất 
offeredSalary với điều kiện nó ít nhất phải thỏa mãn minSalary của anh ta. 
 
Bạn hãy tìm ra số các ứng viên có được việc, tổng số lương của các ứng viên đó có được và số 
lượng các công ty không  thể tuyển được một sinh viên nào để làm nhân viên công ty đó. Thông 
tin này rất quan trọng đối với điều phối viên vị trí, để phân tích liệu có nên mời một công ty đến 
các buổi họp vào năm tới hay không. Xin hãy giúp đỡ điều phối viên! 
 

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 hai số nguyên N, M. 

• Dòng tiếp theo chứa N số nguyên thể hiện cho mảng minSalary. 

• M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số nguyên thể hiện offeredSalary[i] và 
 maxJobOffers[i]. 

• N dòng tiếp theo chứa mảng 2D qual. Mỗi dòng trong N dòng chứa M số nguyên nhị 
phân (không có dấu cách): số nguyên thứ j trong dòng thứ i sẽ thể hiện qual[i][j]. 
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Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra ba số nguyên trong một dòng mới lần lượt là đáp án của số ứng viên có 
được việc làm, tổng số lượng mà các ứng viên đó nhận được, số các công ty không tuyển 
được một sinh viên nào. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N, M ≤ 103 
• 0 ≤ minSalary[i] ≤ 109 
• 0 ≤ qual[i][j] ≤ 1 
• 1 ≤ offeredSalary[i] ≤ 109 
• 1 ≤ maxJobOffers[i] ≤ 106 
• Các phần tử trong mảng offeredSalary là khác nhau. 

 

Subtasks 

• Subtask 1 (30 điểm): 1 ≤ N, M ≤ 200 
• Subtask 2 (70 điểm): Ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
5 6 
5000 10000 3000 20 100 
10000 2 
800 2 
600 1 
10 8 
1000 9 
2000 10 
1 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 
1 0 0 1 0 0 
 
Output: 
3 22000 4 

 

 



Giải thích 

Có 5 ứng viên và 6 công ty. 

Ứng viên đầu tiên muốn một công việc được trả tối thiểu 5000 Rúp. Anh ta đáp ứng các điều 
kiện của mọi công ty, do đó anh ấy sẽ chọn công ty thứ nhất vì họ trả anh ta lương cao nhất là 
10000 rúp. 

Ứng viên thứ 2 có được công việc ở công ty thứ nhất với lương 10000 Rúp. 
 
Ứng viên thứ 3 không có đủ điều kiện vào bất cứ công ty nào. Nên anh ta không có việc. 
 
Ứng viên thứ tư chỉ có đủ điều kiện vào công ty thứ 6, họ trả anh ta 2000 rúp. Số lương này lớn 
hơn hoặc bằng 20 – số lương tối thiểu mà ứng viên số 4 muốn có. 
 
Ứng viên thứ 5 muốn mức lương nhỏ nhất là 100 rúp. Anh ấy có đủ điều kiện vào công ty số 1 
và công ty số 4. Công ty số 1 không tuyển anh ấy nữa vì đã tuyển đủ người. Công ty số 4 đề nghị 
lương thấp hơn 100 rúp, do đó anh ấy sẽ không làm việc tại công ty 4. 
 
Do đó tổng số 3 ứng viên có việc (ứng viên số một, số hai và số bốn). Tổng lương của họ là 
10000 + 10000 + 2000 = 22000. Chỉ có công ty một và 6 tuyển được một vài nhân viên. Do đó 
có 5 công ty không tuyển được nhân viên nào. Vậy đáp án in ra là 3 22000 4. 
 


