
 

Cyclist Race 

Chef được mời làm giảm khỏa của một cuộc đua xe đạp. 

Để thưởng điểm cho các thí sinh, Chef muốn biết quãng đường chạy được của mỗi vận động 

viên tại một thời điểm bất kỳ. 

Giông như trên, sẽ có hai loại truy vấn. 

 Thay đổi tốc độ của vận động viên thứ i tại thời điểm nào đó. 

 Hỏi vị trí của người dẫn đầu cuộc đua tại một thời điểm nào đó. 

Có tất cả là Q truy vấn. Mỗi truy vấn loại 1 được mô tả bởi thời gian Time, số hiệu của vận động 

viên cyclist và vận tốc với NewSpeed. Mỗi truy vấn loại 2 được mô tả bởi thời gian Time. 

Vận tốc ban đầu của các vận động viên là 0. 

Dữ liệu vào 

The first line of input contains two space-separated integers, N and Q. 

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa hai số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng, N và Q. 

Next Q lines contain queries, one per line. Each line constists of several space-separated 

integers. First integer is Type, it is either 1 or 2 denoting the type of the query. If the type of the 

query is 1, then three integers follow: Time, cyclist and NewSpeed. If the type of the query is 2, 

then one integer follows: Time. All the queries have distinct times and are sorted by time, e.g., 

value Time of the next query is strictly greater than value Time for current query. 

Q dòng tiếp theo chứa các truy vấn, mỗi truy vấn trên một dòng. Mỗi truy vấn gồm vài số 

nguyên cách nhau bởi khoảng trắng. Số nguyên đầu tiên là Type, có thể là 1 hoặc 2 chỉ loại của 

truy vấn. Nếu loại của truy vấn là 1 thì ba số nguyên theo sau là: Time, cyclist và NewSpeed.  

Nếu loại của truy vấn là 2, thì một số nguyên theo sau là: Time. Tất cả các truy vấn đều có thời 

gian khác nhau và được sắp xếp theo thời gian như là giá trị Time của truy vấn tiếp theo sẽ 

nghiêm ngặt lớn hơn giá trị Time của truy vấn hiện tại. 

Dữ liệu ra 

Với mỗi bộ dữ liệu, xuất ra một dòng chứa các số nguyên A1, A2, … , AR cách nhau bởi khoảng 

trắng. Ai là kết quả của truy vấn loại 2 thứ i trong bộ dữ liệu hiện tại và R là tổng số lượng truy 

vấn loại hai. 

Ràng buộc 

 1 ≤ N ≤ 50000 

 1 ≤ Q ≤ 105 

 0 ≤ Time ≤ 109 

 1 ≤ NewSpeed ≤ 109 

 1 ≤ cyclist ≤ N 

 Vận tốc của mỗi vận động viên không thể bị giảm xuống. 

Subtasks 

January Challenge 2016 



 Subtask #1 [25 điểm]: N ≤ 5000 and Q ≤ 10000 

 Subtask #2 [75 điểm]: Ràng buộc gốc 

Ví dụ 

Input: 

5 14 

1 1 1 2 

1 1 2 5 

1 2 3 4 

1 2 4 7 

2 3 

2 4 

1 5 5 4 

2 5 

2 6 

1 7 5 8 

2 7 

2 8 

2 9 

2 10 

Output: 

10 

15 

21 

28 

35 

42 

49 

56 




