
 

 

Chef and Inflation 

Một thị trường bất ổn như Chefland đã gây ra sự giảm giá mạnh của đồng tiền nội địa 

Peppercorns (Peppercorns rẻ hơn giá trung bình, mặc dù có lúc lên lúc xuống). 

Và Chef cần phải giải cứu tài sản của mình! Ban đầu anh ta có D Peppercorns. Có N cửa hàng 

trao đổi trong thành phố anh ta sống, nơi mà anh ta có thể đến và đổi Peppercorns lấy một loại 

tiền tệ ổn định, Antarctican Dollar. Với mỗi cửa hàng, tỷ lệ đổi với M giây đầu tiên trong ngày 

đều đã được biết (cả mua và bán). Tất cả các cửa hàng được xếp thành một hàng, và để đi từ cửa 

hàng thứ i sang cửa hàng thứ j, bạn cần sử dụng |i-j| giây, và để chuyển đổi bạn cần 1 giây. Do 

đó, bắt đầu vào thời điểm 0, ở bất cứ cửa hàng nào (anh ta có thể đến đó trước khi bắt đầu thời 

gian giao dịch của ngày), Chef chạy từ một cửa hàng sang cửa hàng khác để mua và bán tiền. 

Bạn cần tìm ra lượng Peppercorns lớn nhất Chef có thể kiếm được sau giây thứ M. 

Chú ý: 

 Nếu X là tỷ lệ mua, cửa hàng sẽ trả cho bạn X Peppercorns cho 1 Antarctican Dollar. 

 Nếu X là tỷ lệ bán, bạn sẽ phải trả X Peppercorns cho 1 Antarctican Dollar. 

Dữ liệu vào:  

 Dòng đầu tiên chứa 3 số - N, M và D.  

 N dòng tiếp theo. Dòng thứ i (i = 0 … N - 1) chứa 2 * M số — tỷ lệ tiền tệ ở cửa hàng 

thứ i. Số Ai, 2j và Ai, 2j + 1 (j = 0 … M - 1) lần lượt là tỷ lệ bán và mua, ở giây thứ j tại cửa 

hàng i. 

Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

 In ra một số duy nhất: Số tiền tối đa (tính theo Peppercorns - lúc kết thúc Chef cần phải 

chuyển đổi sang tiền nội địa bởi nó là đồng tiền duy nhất của đất nước trong hoạt động tài 

chính) anh ta có thể có sau M giây, với trị tuyệt đối của sai số không quá 1e-6. 

 Nếu số tiền của Chef ở bất cứ thời điểm nào vượt quá 1018, output sẽ chứa một dòng duy 

nhất là “Quintillionnaire” (Không có ngoặc kép, theo sao là ký tự xuống dòng). 

Ràng buộc: 

 1 ≤ D ≤ 1018 

 1 ≤ N, M ≤ 103 

 1 ≤ Ai, j ≤ 109 

 Ai, 2j > Ai, 2j + 1 (bởi vì không có phép lạ ở Chefland — bạn lúc nào cũng phải trả nhiều 

hơn so với cửa hàng trả cho bạn. Nếu không, người ta có thể mua và bán cô thời hạn và 

tăng tiền của mình lên theo cách này). 

Subtasks 

Subtask 1 (20 điểm): 

 N ≤ 100 

 M ≤ 100 
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 D ≤ 103 

 Aij ≤ 103 

Subtask 2 (30 điểm): 

 N ≤ 100 

 M ≤ 100 

Subtask 3 (50 điểm): Không có thêm ràng buộc nào 

Ví dụ: 

Input: 

3 3 5 

2 1 5 3 7 6 

2 1 4 3 6 5 

10 9 8 7 6 5 

Output: 

15.0000000000 
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