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Chef gần đây đã có một kết nối Internet băng thông. Lịch sử sử dụng dữ liệu Internet của Chef 
được cung cấp như dưới đây: 

Trong suốt T1 phút đầu tiên, dữ liệu Internet được sử dụng là D1 MB/phút, và trong suốt T2 phút 
tiếp theo, dữ liệu Internet được sử dụng là D2 MB/phút và cứ thế cho đến TN phút cuối cùng, dữ 
liệu được sử dụng là DN MB/phút. 

Giá Internet của nhà cung cấp dịch vụ đưa ra là 1 USD/1MB, miễn phí K phút đầu tiên. 

Hãy tìm ra tổng số USD Chef phải thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ Internet. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa số nguyên TC – số test. TC test được miêu tả như 
sau: 

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N và K. 

• N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa thông tin về dữ liệu Internet được sử dụng. 

• Dòng thứ i chứa hai số nguyên Ti và Di. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một số nguyên duy nhất trong một dòng là số tiền Chef phải trả (tính 
theo đơn vị USD). 

Ràng buộc 

• 1 ≤ TC ≤ 1,000 
• 1 ≤ N ≤ 10 
• 0 ≤ K ≤ T1 + T2 + ... + TN 
• 1 ≤ Ti, Di ≤ 10 

Ví dụ 

Input: 
3 
2 2 
2 1 
2 3 
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2 2 
1 2 
2 3 
3 0 
1 2 
2 4 
10 10 
 
Output: 
6 
3 
110 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Ở 2 phút đầu tiên, Chef được miễn phí dịch vụ. Anh ấy chỉ phải trả cho hai phút cuối 
mà thôi, do đó anh ấy phải phải trả 3 USD/phút. Cụ thể, anh ấy phải trả tổng tộng 6 USD. 
Ví dụ 2. Ở 2 phút đầu tiên, Chef được miễn phí dịch vụ. Anh ấy chỉ phải trả cho 1 phút cuối mà 
thôi, do đó anh ấy phải phải trả 3 USD/phút. Cụ thể, anh ấy phải trả tổng tộng 3 USD. 
Ví dụ 3. Lần này, Chef không được một ưu đãi miễn phí nào. Anh ấy phải trả phí toàn bộ dữ liệu 
mình dùng, mức phí là 1 * 2 + 2 * 4 + 10 * 10 = 110 USD. 
 


