
 

Matrix Maximum Sum 
Devu và Churu rất thích các con số. Hôm nay, mỗi người đều có một mảng chứa các số 
nguyên dương mà các phần tử được đánh số từ 1. Devu đặt tên cho mảng của anh ta là A 
trong khi Churu gọi mảng của anh ta là B. Họ quyết định tạo ra một ma trận C kích thước     
N × N từ mảng A và mảng B trong đó phần tử Ci,j trong ma trận được tính bởi công thức sau. 

 
trong đó Ci,j là giá trị của ô thứ j trong dòng thứ i của ma trận C, Ai là phần tử thứ i của 
mảng A và Bj là phần tử thứ j của mảng B. 

 

Ví dụ, xét mảng A và B sau, mỗi cái chứa 3 phần tử. 

A = [4, 1, 9] 
B = [3, 4, 1] 
Tạo nên ma trận C như sau: 

       [20, 30, 20], 
C = [12, 18, 12], 
       [48, 72, 48], 
Sau đó, với số K cho trước, họ sẽ tạo thành danh sách LK chứa tất cả các ma trận con kích 
thước K x K từ ma trận C vừa được tạo thành và tính giá trị biểu thức dưới với danh sách LK 
vừa được tạo. 

 
trong đó max( X ) là phần tử lớn nhất trong ma trận X. 

 

Ví dụ, xét ma trận C ở trên và K = 2. Trong trường hợp này, LK chứa 4 ma trận con 2 x 2 
sau: 

[20, 30]      [30, 20]      [12, 18]      [18, 12] 
[12, 18]      [18, 12]      [48, 72]      [72, 48] 
 
M1 = 30      M2 = 30      M3 = 72      M4 = 72 
 

Vậy nên với Κ = 2, Σ = Μ1 + Μ2 + Μ3 + Μ4 = (30 + 30 + 72 + 72) % (109 + 7) = 204. 
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Devu và Churu thích thú với bài tập này và quyết định sẽ tính giá trị của biểu thức trên với tất 
cả các giá trị K mà 1 ≤ K ≤ N nhưng bất ngờ mẹ gọi họ xuống gấp và họ đành phải để bài 
toán đang dang dở sang một bên. Bạn có thể giúp họ hoàn thành bài toán này không? 

Dữ liệu vào 
Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N là kích thước của cả hai mảng A và B. 
Dòng thứ hai của dữ liệu vào chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng mô tả mảng A. 
Dòng thứ ba của dữ liệu vào cũng chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng mô tả mảng 
B. 

Dữ liệu ra 
Xuất ra N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, trong đó số nguyên thứ i của dữ liệu ra là 
kết quả khi xét các ma trận con với kích thước i x i. 

Ràng buộc 
 1 ≤ N ≤ 105 
 1 ≤ Ai, Bj ≤ 109 

Subtasks 
 1 ≤ N ≤ 104 : ( 40 điểm ) 
 1 ≤ N ≤ 105 : ( 60 điểm ) 

Ví dụ 
Input 

3 

4 1 9 

3 4 1 

Output 

280 204 72 
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