
 

Fair Pairing 
 
Giờ là tuần thi cuối cùng của lớp học nấu ăn của Chef. Lớp có 
kỳ thi. Không may, thầy luyện thi chỉ để mỗi học sinh chỉ có thể học đ
thứ i học chủ đề Si. Chủ đề được đánh số từ
 
Chef chuẩn bị N bài cho kỳ thi. Anh ta s
Bài thứ j về chủ đề Tj. 
 
Chef là một giáo viên tàn bạo, anh ta không mu
cho số học sinh học được giao ch
cách phân công nào như vậy ? 
 
Nếu có nhiều cách, bạn chỉ cần in ra 
 
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input ch
 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa 
 Dòng thứ hai chứa N số nguy
 Dòng thứ ba chứa N số nguy

 
Dữ liệu ra: 

 Với mỗi test, in ra hai dòng
 Dòng đầu tiên chứa một s

tức là số học sinh vượt qua k
 Dòng thứ hai miêu tả sự 

giao bài thứ ai 
 
Ràng buộc: 

 1 ≤ T ≤ 105 
 1 ≤ N ≤ 103 
 Tổng N trong một file input
 1 ≤ Si ≤ 106 
 1 ≤ Tj ≤ 106 

 
 
Ví dụ: 
 
Input 
2 
4 

ủa lớp học nấu ăn của Chef. Lớp có N học sinh đang bận rộn học cho 
ầy luyện thi chỉ để mỗi học sinh chỉ có thể học được một chủ đề. Học sinh 

ợc đánh số từ 1 đến 106. 

thi. Anh ta sẽ giao cho mỗi học sinh một bài. Mỗi bài v

o, anh ta không muốn học sinh đạt. Do đó anh ta mu
chủ đề đã học là nhỏ nhất. Bạn có thể giúp Chef tìm ra b

n in ra một. 
  

a input chứa một số tự nhiên T – số lượng test. 
ủa mỗi test chứa 1 số nguyên N. 

ố nguyên S1, S2, ..., SN 
ố nguyên T1, T2, ..., TN 

hai dòng 
t số nguyên là số lượng học sinh được giao đúng ch

t qua kỳ thi. 
 phân công. Có N số nguyên a1, a2, ...,aN, là học sinh th

ột file input ≤ 3×105 
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ọc sinh đang bận rộn học cho 
ợc một chủ đề. Học sinh 

i bài về một chủ đề. 

t. Do đó anh ta muốn giao bài sao 
giúp Chef tìm ra bất kỳ 

c giao đúng chủ đề đã học, 

c sinh thứ i được 
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100 200 300 400 
200 200 300 400 
3 
100 100 200 
100 100 200 
 
Output: 
0 
2 3 4 1 
1 
2 3 1 
 
Giải thích: 
Ví dụ 1. Ở đây, có một cách phân sao để không học sinh nào vào chủ đề đã học: 

 Học sinh 1 nhận bài 2, 
 Học sinh 2 nhận bài 3, 
 Học sinh 3 nhận bài 4, 
 Học sinh 4 nhận bài 1. 

Ví dụ 2. Ở ví dụ này, không có cách nào để tránh được việc ít nhất một học sinh được giao bài 
đúng chủ đề đã học. Output mẫu cho thấy số nhỏ nhất vượt qua trong ví dụ này là 1: 

 Học sinh 1 nhận bài 2 ( và đúng chủ đề đã học ), 
 Học sinh 2 nhận bài 3, 
 Học sinh 3 nhận bài 1. 


