
 

 

(Challenge) Biased Committee 
 

N thí sinh tham gia vào một cuộc thi lập trình. Mỗi thí sinh có một id khác nhau được đánh từ 1 
tới N. Có M bài trong cuộc thi. 

Ban tổ chức không thông báo số điểm tối đa cho mỗi bài, chúng ta chỉ biết sau khi kỳ thi kết 
thúc. Tỷ số giữa điểm thi bài j của thí sinh có id i và điểm tối đa của bài j bằng Aij/1000000, với 
mọi i, j hợp lệ. Tổng điểm của mỗi thí sinh bằng tổng điểm của tất cả các bài. 

Sau cuộc thi, các thí sinh được xếp hạng theo tổng số điểm; trong trường hợp bằng nhau, thí sinh 
nào có id cao nhất sẽ có xếp hạng tốt nhất (số thứ tự nhỏ nhất). 

Với mỗi i hợp lệ, gọi xếp hạng của thí sinh có id bằng i là Ri. Một nghịch đảo xếp hạng là một 
cặp i, j thỏa mãn i < j và Ri > Rj. 

Ban tổ chức đang muốn xét số điểm tối đa cho từng bài tập. Tuy nhiên, họ không để xét điểm tùy 
tiện. Với mỗi bài, bạn được cho hai số L và U thể hiện cận dưới và cận trên của điểm tối đa – 
điểm tối đa sẽ là một số nguyên nằm giữa L và U (gồm cả hai biên). 

Ban tổ chức muốn xét điểm số tối đa sao cho số lượng nghịch đảo là nhỏ nhất. (Tức là, trường 
hợp tốt nhất là khi thí sinh có id 1 đứng đầu, thí sinh 2 xếp thứ 2, vân vân) 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên T – số test. T test được miêu tả như sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và M. 

• M dòng tiếp theo. Với mỗi i hợp lệ, dòng thứ i chứa hai số nguyên Li và Ri thể hiện cận 
dưới và cận trên của bài tập thứ i. 

• N dòng tiếp theo. Với mỗi i hợp lệ, dòng thứ i chứa M số nguyên Ai1, Ai2, ..., AiM. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa M số nguyên là số điểm tối đa của các bài tập. 
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Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 5 
• 1 ≤ N ≤ 1,000 
• 1 ≤ M ≤ 1,000 
• 0 ≤ Aij ≤ 1,000,000 với mọi i, j hợp lệ 
• 0 ≤ Li ≤ Ui ≤ 1,000,000 với mọi i hợp lệ 

 
Sinh test 
Mỗi input sẽ chứa T = 5 test cùng các ràng buộc sau: 

• Test đầu tiên: N = 1000, M = 1000 
• Test thứ hai: N = 1000, M = 200 
• Test thứ ba: N = 1000, M = 50 
• Test thứ bốn: N = 1000, M = 20 
• Test thứ năm: N = 1000, M = 10 

 
Những chỉ số khác được chọn theo cách sau: 

• Với mỗi i hợp lệ, Li được chọn ngẫu nhiên từ 0 đến 1000000 (chứa cả hai biên) 
• Với mỗi i hợp lệ, Ui được chọn ngẫu nhiên từ Li đến 1000000 (chứa cả hai biên) 
• Với mỗi i hợp lệ, Aij được chọn ngẫu nhiên từ 0 đến 1000000 (chứa cả hai biên) 

 
 
Chấm điểm 
Điểm số của bạn với mỗi test bằng max(0,N * (N-1)/ 4 - inv) với inv là số lượng nghịch đảo 
trong đáp án của bạn. Tổng số điểm của bạn là tổng điểm cả tất cả các test trong các file, bạn cần 
cố gắng tối đa số điểm của mình. Điểm số được thấy trong kỳ thi chỉ là điểm được tính với 4 file 
test. Điểm số với tất cả các file test sẽ được tiết lộ sau khi kỳ thi kết thúc. 
 

Ví dụ 

Input: 
1 
3 3 
1 10 
1 10 
1 10 
1 5 6 
2 4 5 
7 4 2 
 
Output: 
4 6 8 

 

 



Giải thích 

Ví dụ 1: Thí sinh 1 sẽ có tổng số điểm bằng (1*4 + 5*6 + 6*8)/1000000 = 82/1000000, thí sinh 
2 sẽ có tổng số điểm bằng (2*4 + 4*6 + 5*8)/1000000 = 72/1000000, thí sinh 3 có số điểm bằng 
(7*4 + 4*6 + 2*8)/1000000 = 68/1000000, do đó các thí sinh được xếp hạng theo thứ tự 1, 2, 3, 
và không có nghịch đảo nào. 
 
 


