
 

 

Xenny and Coin Rankings  

Xenny đảo ngược tất cả các mã nhị phân được tạo ra bởi Cơ quan An ninh Quốc tế (ISA) trong 
kỳ nghỉ hè chỉ để đốt thời gian. Như một phần thưởng, ISA đã cho anh ấy vô hạn các Đồng xu 
Byte. 

Với sự chán chường và cảm giác không chủ đích trong cuộc sống, Xenny đã quyết định sắp xếp 
các đồng xu trên một hệ trục tọa độ. Vẫn quá nhàm chán nên ông đã sắp xếp những đồng tiền 
này bằng một kiểu mẫu cụ thể, trái với cách lưu trữ đồng xu thông thường trong một Ngân hàng 
lợn ỉn. 

Trên mỗi số nguyên có tọa độ (x, y) trong đó x ≥ 0 và y ≥ 0, một đồng xu được đặt. Và mỗi đồng 
xu đều được xếp hạng. Xem cách sắp xếp theo mô hình sau: 

Thể hiện tọa độ của đồng xu (xk, yk) và xếp hạng của nó là Rk. 

 

Với bất cứ 2 đồng xu i, j:  
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Nếu (xi + yi) < (xj + yj) hoặc ( (xi + yi) == (xj + yj) và xi < xj)  

thì Ri < Rj. Chúng ta sắp xếp tất cả các đồng bằng cách so sánh này. 

Chỉ số của đồng xu (C) sau khi đã sắp xếp là xếp hạng của nó. (chỉ số bắt đầu từ 1)  

Mỗi truy vấn như sau: Cho (U, V). Trong số các đồng xu nằm trên hoặc bên trong hình chữ nhật 
với điểm chéo của nó là (0, 0) và (U, V), liệu đó là đồng tiền có mức xếp hạng tối đa hay không? 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. 
• Mỗi test chứa hai số nguyên: U và V. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra mức xếp hạng (rank) cao nhất của đồng xu trong một dòng. 

Ràng buộc 

Subtask 1: (40 điểm)  

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ U, V ≤ 100 

Subtask 2: (60 điểm)  

• 1 ≤ T ≤ 100 
• 1 ≤ U, V ≤ 109 

Ví dụ 

Input: 
1 
1 2 
 
Output: 
8 
 
 


