
 

 

Ways to Work 
 

Chef đang làm ở nơi làm việc mơ ước cùng N−1 người bạn! Giống như những nơi làm việc mơ 
ước khác, ở đây cũng có điều kiện làm việc mơ ước. Để đảm bảo sự vui vẻ tuyệt đối của các nhân 
viên, công ty đưa ra những luật sau:  

• Mỗi nhân viên làm việc chính xác một ngày! Bạn đã nghe đúng: không hơn, không kém.  

• Mỗi ngày, có tối đa 1 nhân viên có thể làm việc. Nó cung cấp một điều kiện làm việc hoàn 
hảo: không đông, chỉ có công việc và bạn.  

• Mọi nhân viên đều có deadline; gọi deadline của nhân viên thứ i là di. (Thể hiện ngày mà 
nhân viên thứ i làm việc không được sau ngày di; các ngày được đánh số bắt đầu từ 1). Bạn 
nghĩ không có giới hạn nào ư?  

Tuy nhiên, sớm hơn hay muộn hơn, tất cả nơi làm việc mơ ước sẽ sụp đổ. CLO (Chefland Labour 
Office) yêu cầu có chính xác C cách lên lịch làm việc sao cho thỏa mãn tất cả các điều kiện trên. 
Hai lịch được cho là khác nhau nếu có một nhân viên làm việc vào ngày khác nhau trong hai cách 
xếp lịch.  

Chef đang nhờ sự trợ giúp của bạn, bởi anh ta không thể tiết kiệm bất kỳ ngày làm việc nào ở công 
ty này. Bạn cần tìm ra một dãy deadline của các nhân viên d1 ≤ d2 ≤ ⋯ ≤ dN sao cho có chính xác 
C cách để xếp lịch. Nếu có nhiều dãy thỏa mãn điều kiện, làm một ân huệ cho Chef: tối thiểu dN 
(deadline của anh ta). 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên T thể hiện số lượng test. T test được miêu tả như sau.  

• Dòng đầu tiên cũng là dòng duy nhất của mỗi test chứa hai số nguyên N và C.  

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên d1, d2, …, dN thể hiện dãy bạn chọn. Nếu 
có nhiều dãy thỏa mãn, in ra một dãy bất kỳ.  

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 100  
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• Tổng của N trong tất cả các test không quá 107  

• 1 ≤ C ≤ 109 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

• 1 ≤ N ≤ 10  

• 1 ≤ C ≤ 100  

Subtask #2 (20 điểm): 1 ≤ N ≤ 100  

Subtask #3 (70 điểm): 1 ≤ N ≤ 106 

 

Ví dụ 

Input: 
1 
2 12 
 
Output: 
4 4 
 
Giải thích 
Ví dụ 1: Mỗi nhân viên có thể làm vào ngày bất kỳ từ 1 đến 4. 12 cách xếp lịch có thể (cặp ngày 
họ làm việc) là [1,2], [1,3], [1,4], [2,3], [2,4], [3,4], [2,1], [3,1], [4,1], [3,2], [4,2], [4,3]. 


