
 

Music Shopping 

 

Như mọi người đã biết, Reza Shiri là một nghệ sĩ Iran được yêu thích. Bởi chúng ta yêu Reza Shiri 
và những bài hát của anh ất, chúng ta không bao giờ tải chúng miễn phí. Những bài hát của Reza 
Shiri phải được mua từ những cửa hàng ủy quyền. Tuy nhiên, nếu không có đủ tiền mua tất cả các 
bài hát thì sao? 

 

Có N bài hát (được đánh số từ 1 tới N) và M album (được đánh số từ 1 tới M). Với mỗi i, bài hát 
thứ i có độ tuyệt vời vi, giá pi và thuộc album ai. Với mỗi i, album thứ i có giá bi. Nếu chúng ta 
mua một album, tất cả những bài hát trong album đều được tính là đã mua. Các bài hát vẫn có thể 
được mua độc lập. 

 

Nhiệm vụ của bạn đơn giản là: cho ngân sách P (khoản tiền chúng ta có), tính tổng độ tuyệt vời 
lớn nhất của những bài hát chúng ta có thể mua. Tổng độ tuyệt vời được định nghĩa là tổng của tất 
cả giá trị độ tuyệt vời của những bài hát khác nhau mà chúng ta đã mua (kể cả mua riêng hay một 
phần của album). 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của input chứa ba số nguyên N, M và P. 

 N dòng tiếp theo. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa ba số nguyên ai, pi và vi 

 Dòng cuối cùng chứa M số nguyên b1, b2, …, bM 

 

Dữ liệu ra 

 In ra một dòng chứa một số nguyên – tổng độ tuyệt vời lớn nhất của những bài hát chúng 
ta mua 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ N, M, P ≤ 1,000  

 1 ≤ bi, pi ≤ P với mọi i  

 1 ≤ vi ≤ 106 với mọi i  

 1 ≤ ai ≤ M với mọi i  
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Ví dụ 

Input 

5 2 24 
1 7 2 
1 5 2 
1 4 1 
2 9 1 
2 13 2 
10 15 

Output 

7 
 


