
 

 

The Challenge Day 
 

Cuối năm 2019, vào ngày 17 tháng 11, Ngày hội thách thức nấu ăn diễn ra. 
Có N người chơi tham gia cuộc thi này (được đánh số từ 1 đến N). 
Ban đầu, cấp bậc năng lực của mỗi người chơi là 0. Có M thử thách (được đánh số từ 1 đến N). Với mọi 
i, thử thách thứ i có ba thông số Li, Ri và Xi với ý nghĩa sau: với mỗi người chơi nằm trong đoạn từ người 
chơi thứ Li đến người chơi thứ Ri, nếu những người chơi đó tham ra thử thách này, cấp bậc năng lực của 
họ tăng thêm Xi (Xi không bắt buộc là số dương). Ban tổ chức hội thi cảm thấy rất nhàm chán nếu để các 
thí sinh trực tiếp tham gia thi, do đó họ quyết định sử dụng các compo. 
Có Q compo (được đánh số từ 1 đến Q). Với mọi i, compo thứ i chứa hai thông số Ai và Bi, có nghĩa là 
nó bao gồm các thử thách Ai, Ai + 1, …, Bi. 
 
Mỗi thí sinh tham gia phải chọn một tập hợp con của các compo (có thể rỗng hoặc tập hợp tất của tất cả 
Q compo) và tham gia vào tất cả các thử thách mà các compo đó bao gồm. Một thí sinh có thể không được 
chọn cùng một compo hai lần, nhưng có thể tham gia vào cùng một thử thách nhiều lần nếu nó nằm trong 
nhiều compo đã chọn. 
Đối với mỗi người chơi, hãy tìm cấp độ kỹ năng tối đa mà người chơi đó có thể đạt được nếu các compo 
được chọn theo cách tối ưu. 

 

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 ba số nguyên N, M và Q. 

 M dòng tiếp theo: Với mọi i, dòng thứ i chứa ba số nguyên là Li, Ri và Xi. 
 Q dòng tiếp theo: Với mọi i, dòng thứ i chứa hai số nguyên Ai và Bi. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa N số nguyên. Với mọi i, số nguyên thứ i thể hiện cấp bậc kỹ 
năng tối đa của người chơi thứ i.  

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000 
 1 ≤ N ≤ 100,000 
 1 ≤ M ≤ 1,000 
 1 ≤ Q ≤ 10,000 
 1 ≤ Li ≤ Ri ≤ N với mọi i 
 1 ≤ Ai ≤ Bi ≤ M với mọi i 
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 |Xi| ≤ 1,000,000 với mọi i 
 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 1,000,000 
 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 5,000 
 Tổng của Q trong tất cả các test không vượt quá 50,000. 

 

Ví dụ  

Input 

1 
5 3 4 
1 1 3 
1 2 -4 
4 5 2 
1 2 
1 3 
1 1 
2 3 

Output 

3 0 0 4 4 

 

Giải thích 

Ví dụ 1: 
 Người chơi đầu tiên sẽ chọn compo thứ 4. 
 Người chơi thứ hai và thứ ba sẽ chọn bất cứ compo nào bởi vì việc chọn bất cứ compo nào cũng 

sẽ làm cho cấp bậc kỹ năng của họ bị âm. 
 Người chơi thứ tư và thứ năm sẽ chọn compo thứ 4 và thứ 5.  

 
 


