
 

 

Biased Judgement 
 

Có một cuộc thi lập trình được tổ chức bởi ShareChat. Theo quy tắc cuộc thi, các bài nộp không 
nhận được bất kỳ phản hồi nào cho tới khi kỳ thi kết thúc. Những giám khảo muốn được hưởng 
lợi từ việc này bằng việc để cho những thí sinh yêu thích của họ dành chiến thắng.  

Trong một bài tập, có tổng cộng N bài nộp (được đánh số từ 1 tới N). Các giám khảo chuẩn bị 
tổng cộng M test (được đánh số từ 1 tới M) cho bài tập này. Với mỗi bài nộp i và test thứ j, 
chúng ta biết thời gian chạy test này là Ai,j và trả về kết quả là đúng hoặc sai.  

Các giảm khảo vẫn có thể quyết định thời gian giới hạn cho bài tập này. Với mỗi bài nộp, họ 
phải quyết định nó qua hết các test hoặc không. Bạn được cho một dãy D1, D2, …, DN; Di=1 thể 
hiện rằng bài nộp thứ i qua hết và Di=0 thể hiện rằng nó sẽ bị trượt ít nhất một trong những test 
đã cho, tức là sẽ bị quá thời gian (TLE) hoặc đưa ra câu trả lời sai (WA).  

Bây giờ, các giám khảo muốn quyết định thời gian giới hạn cho bài tập và tập hợp test sẽ dùng 
để mỗi bài nộp để nhận được kết quả mong muốn (qua hoặc trượt). 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test. T test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng thứ hai chứa N số nguyên D1, D2, …, DN.  

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa M số nguyên Ai,1, Ai,2, …, Ai,M. 

• N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa M số nguyên Bi,1, Bi,2, …, Bi,M. Bi,j=1 thể hiện bài nộp 
thứ i đúng với test thứ j còn Bi,j=0 thể hiện nó sai. 

 

Dữ liệu ra 

• Với mỗi test, in ra một dòng chứa xâu "NO" nếu không thể tìm được lời giải thỏa mãn 
hoặc "YES" trong trường hợp ngược lại. Nếu một lời giải tồn tại, in ra hai dòng nữa. 
Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên T (thời gian giới hạn, 1 ≤ T ≤ 109) và K (số lượng test 
được chọn). Dòng cuối cùng in ra K số nguyên thể hiện những test được chọn. 

 

Ràng buộc  

• 1 ≤ T ≤ 20  
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• 1 ≤ N ≤ 1,000  

• 1 ≤ M ≤ 1,000  

• Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 1,000  

• Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 1,000  

• 1 ≤ Ai,j ≤ 108 

 

Subtasks 

Subtask #1 (30 điểm):  

• N ≤ 15  

• M ≤ 15  

Subtask #2 (70 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

2 
3 4 
1 1 1 
5 7 4 10 
7 4 7 20 
1 6 3 7 
1 1 1 0 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
2 2 
1 0 
7 8 
4 5 
1 0 
1 0 
 

Output 

YES 
10 2 
2 3 
NO 


