
 

 

Chef and Job and Rest 
 
Chef là một lập trình viên. Công việc của anh ta vô cùng thú vị: Anh ta nghỉ A0 phút, sau đó làm 
việc trong một khoảng thời gian rồi lại nghỉ trong A1 phút rồi lại làm việc, ... 
 
Nhân tiện, Chef muốn đọc M cuốn sách. Mỗi cuốn sách lại gồm rất nhiều trang, mỗi trang Chef 
sẽ đọc trong 1 phút mà không phụ thuộc rằng đó là trang trong cuốn sách nào. Có 2 loại sách mà 
Chef sẽ đọc: sách loại 1 rất thú vị không thử dừng giữa chừng được, vì vậy cần phải đọc xong 
trong một khoảng thời gian liên tục, một khoảng nghỉ thứ i hoặc một phần của nó. Loại sách thứ 
2 chứa nhiều tình tiết bất ngờ nên có thể chia ra đọc giữa các khoảng nghỉ khác nhau ( đọc một 
vài trang, sau đó đọc sách khác hoặc làm việc, rồi đọc tiếp lúc sau ). 
 
Ví dụ: Nếu Chef có thời gian  nghỉ là mảng A = {4, 1, 1}, và các loại sách cần đọc: (loại 
1, 3 phút), (loại 2, 3 phút). Chef có thể đọc xong cuốn sách đầu tiên trong khoảng nghỉ thứ nhất 
(từ phút 1 đến phút 3), vì sử dụng phút 4 của khoảng nghỉ thứ nhất cùng nhất khoảng nghỉ thứ 
hai và ba để đọc xong cuốn sách hai. 
 
Vài cuốn sách là của một bộ, và cần phải được đọc theo thứ tự. Hay nói cách khác, một số cuốn 
sách sẽ không được đọc cho đến khi những cuốn sách khác đã được đọc xong. Bạn được cho 
thông tin này dưới dạng một cặp số phụ thuộc, một cuốn sách không được đọc trước khi đọc 
xong cuốn sách kia. Chef hứa rằng sẽ không có chu kỳ. Mỗi cuốn sách có một đánh giá xếp 
hạng, được thể hiện bằng một số nguyên dương. Khi chef đọc xong một cuốn sách, độ hạnh phúc 
của anh ta được tăng lên một khoảng bằng số đó. 
 
Tính điểm: 
Với mỗi test, kết quả của bạn là tổng đánh giá xếp hạng các cuốn sách đã đọc xong. 
Số điểm cho một lần nộp là tổng điểm của tất cả các test.  
 
Dữ liệu vào: 

• Dòng đầu tiên chứa 3 số - N là số khoảng nghỉ, M là số cuốn sách và K là số lượng phụ 
thuộc. Dòng thứ hai chứa N số A1, A2, ..., AN là thời gian nghỉ của các khoảng. 

• M dòng tiếp theo miêu tả các cuốn sách. Mối dòng chứa 3 số Ti, Si và Wi. Ti là loại của 
cuốn sách thứ i. Si là số trang sách mà nó có. Wi là đánh giá xếp hạng của cuốn sách. 

• K dòng tiếp theo mô tả sự phụ thuộc giữa các cuốn sách. Mỗi dòng chứa hai số - A và B 
– thể hiện cuốn sách A cần phải đọc xong trước khi cuốn sách B được đọc. 

 
Dữ liệu ra:                                                                                                                                          

• Với mỗi khoảng nghỉ, in ra một dòng. Số đầu tiên là K, số lượng sách bạn đọc ( đọc xong 
hết hoặc một phần ) trong khoảng đó. Theo sau là 2 số cho mỗi cuốn sách: I – chỉ số cuốn 
sách mà bạn chọn (các cuốn sách được đánh số từ 1 đến M như trong dữ liệu vào) và W – 
thời gian bạn dành để đọc nó. 
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• Bạn không thể đọc một cuốn sách nếu nó đã được đọc xong. Tổng tất cả W trong một 
dòng không được vượt quá thời gian nghỉ trong khoảng đó. 

• Nếu bạn không làm gì trong một khoảng nghỉ, hãy in ra 0. 
• Các cuốn sác loại 1 chỉ được xuất hiện nhiều nhất 1 lần trong dữ liệu ra. Nếu Chef đọc 

một cuốn sách, nó cần được hoàn thành luôn trong một đoạn thời gian. 
• Chef không được đọc cuốn sách B cho đến khi cuốn sách A đọc xong nếu có một phụ 

thuộc A, B trong dữ liệu vào. 
 
Ràng buộc: 

• 1 ≤ N, M ≤ 10^5 
• 1 ≤ Ai, Si ≤ 10^9 
• 1 ≤ Ti ≤ 2 
• 1 ≤ Wi ≤ 100 
• 1 ≤ A, B ≤ M 

 
Ví dụ: 
 
Input: 
3 8 2 
10 10 10 
1 8 2 
1 7 1 
2 5 4 
2 4 1 
2 3 1 
2 3 4 
2 6 1 
1 5 1 
1 3 
3 2 
 
Output: 
2 1 8 3 2 
2 3 3 2 7 
3 4 4 5 3 6 3 
 
 


