
 

 

Maximum Grid 
 
Bạn có một lưới với kích thước dài vô hạn. Một số ô trong lưới vô hạn có chứa những viên đá 
quý. Vẻ đẹp của mỗi viên đá quý được biểu diễn bằng một số nguyên dương. 
 
Bạn được cho một số nguyên L. Bạn phải tìm ra tổng vẻ đẹp lớn nhất của hình vuông con với độ 
dài cạnh nhỏ hơn hoặc bằng L. Gọi tổng đó là S, tức là tổng vẻ đẹp lớn nhất của hình vuông con 
với độ dài cạnh không quá L. Bạn cũng phải tìm độ dài cạnh nhỏ nhất sao cho tồn tại một hình 
chữ nhật có độ dài cạnh như thế mà có tổng vẻ đẹp của những viên đá quý là S. 
  
Dữ liệu vào: 

 Dòng đầu tiên của input chứa 2 số N và L thể hiện số lượng đá quý và độ dài lớn nhất của 
hình vuông con được cho phép. 

 N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên xi, yi và ci lần lượt là tọa độ x, tọa độ y và 
vẻ đẹp của viên đá thứ i. 

  
Dữ liệu ra: 

 In ra một dòng chứa hai số nguyên: giá trị lớn nhất của tổng các viên đá quý trong hình 
vuông có độ dài cạnh không vượt quá L và độ dài cạnh hình vuông nhỏ nhất. 

 
Ràng buộc: 

 1 ≤ L ≤ 105 
 1 ≤ ci ≤ 109 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (15 điểm): 1 ≤ N ≤ 1000, 1 ≤ xi, yi ≤ 2000 
 Subtask #2 (25 điểm): 1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ xi, yi ≤ 2000 
 Subtask #3 (60 điểm): 1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ xi, yi ≤ 105 

 
Ví dụ: 
 
Input 
3 2 
1 1 1 
2 1 1 
3 1 5 
 
Output 
6 2 
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Giải thích: 
Trong ví dụ trên, bạn có thể tạo một hình 2*2 với góc trái trên ở (2,1) và góc phải dưới ở (3,2) có 
tổng vẻ đẹp là 6. Những hình khác có tổng vẻ đẹp nhỏ hơn hoặc bằng hình vuông này. 


