
 

 

Beats and Pieces 
 
Chef có một dãy số nguyên [A1, A2, …, AN]. Anh ấy muốn thực hiện M thao tác. Với mọi i (1 ≤ i 
≤ M), thao tác thứ i là đảo ngược đoạn con [Ali, …, Ari].  
 
Mỗi thao tác chỉ có thể được thực hiện chính xác một lần. Tuy nhiên Chef không thể nhớ được 
thứ tự thực hiên chúng. Do vậy anh ấy muốn chọn một hoán vị ngẫu nhiên của M thao tác và 
thực hiện chúng theo thứ tự đó.  
 
Gọi B là dãy kết quả nếu các thao tác được thực hiện, tức là được áp dụng theo thứ tự 1 đến M. 
Hãy tìm ra xác suất mà dãy kết quả (sau khi Chef sử dụng tất cả các thao tác theo thứ tự ngẫu 
nhiên) bằng B. Xác suất này được biểu diễn dưới dạng P / Q trong đó P và Q là các số nguyên 
dương nguyên tố cùng nhau. 
 

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 đầu tiên của mỗi test chứa một số nguyên N và M. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên A1, A2, …, AN. 

 M dòng tiếp theo, với mỗi giá trị i, dòng thứ i chứa hai số nguyên li và ri. 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa hai số nguyên P và Q tách nhau bằng một gạch chéo (kí tự “/”) 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 10 

 1 ≤ N ≤ 10 

 1 ≤ M ≤ 9 

 1 ≤ Ai ≤ 109 với mọi i 

 1≤ li ≤ ri ≤ N với mọi i 
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Subtasks 

Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
3 3 
1 2 1 
1 3 
1 1 
3 3 

 

Output 

1/1 
 

Giải thích  

Ví dụ 1: Dù có làm theo thứ tự nào thì kết quả thu được cũng giống với dãy con B = [1, 2, 1] 
 


