
 
School Of Geometrys 
 
Lại một lần nữa, chúng ta có rất nhiều yêu cầu từ các lập trình viên cho một bài tập thách đố về 
hình học. Nitin đang nghĩ đến một bài tập với parabol, nhị thập diện, hình vòng cung và hình thang. 
Nhưng bây giờ, để khuyến khích những người mới, anh ấy đã chọn bài tập về hình tròn và hình 
chữ nhật. 
 
Bạn được cho hai dãy A1, A2, …, AN và B1, B2, …, BN. Bạn cần chọn một hoán vị P1, P2, …, PN 
của các số nguyên từ 1 đến N và tạo N hình chữ nhật có kích thước là  
�� ∗ ���

, �� ∗ ���
, … , �� ∗ ���

. Sau đó, với mỗi hình chữ nhật, bạn cần tạo một hình tròn nội 

tiếp, tức là một hình tròn có diện tích lớn nhất mà toàn bộ diện tích đều nằm trong hình chữ nhật. 
 
Gọi S là tổng đường kính của N hình tròn. Nhiệm vụ của bạn là tìm giá trị lớn nhất của S. 
 
Dữ liệu vào 
 

 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên T biểu diễn số test. Mỗi test có dạng sau 
 Dòng đầu tiên gồm một số nguyên N 
 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN 
 Dòng thứ ba chứa N số nguyên B1, B2, …, BN 

 
Dữ liệu ra 
 
Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị lớn nhất của S. Dữ liệu điểm bảo rằng 
giá trị này luôn là số nguyên. 

 
Ràng buộc 
 

 1 ≤ T ≤ 50  
 1 ≤ N ≤ 104  
 1 ≤ Ai, Bi ≤ 109 với mọi i 

 
Subtasks  
 
Subtask #1 (20 điểm): M ≤ 10 

 A1 = A2 = … = AN 
 B1 = B2 = … = BN 

 
Subtask #2 (80 điểm): ràng buộc gốc 
 
Ví dụ  
 
Input 
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2 
4 
8 8 10 12 
15 20 3 5 
3 
20 20 20 
10 10 10 
 
Output  
 
30 
30 
 
Giải thích 
 
Ví dụ 1: Bốn hình chữ nhật có kích thước là 8×3, 8×5, 10×20 và 12×15 dẫn tới đáp án tối ưu. 
 


