
 

Chef and Time Machine 

Chef làm việc siêng năng trong N ngày! Anh ta lập ra rất nhiều việc: Ai việc cần làm ở ngày thứ 

i! Công việc của Chef rất nhiều, vì vậy anh ta chỉ dự định hoàn thành Bi công việc ở ngày thứ i. 

Tin tốt là Chef có một cỗ máy thời gian! 

Cỗ mãy thời gian có K nút trắng và M nút đen. Mỗi nút có một số nguyên được in một số 

nguyên dương ở trên. Chef hiện giờ đang trải qua N ngày và ấn những cái nút. Mỗi ngày Chef có 

thể ấn một nút (có thể là trắng hoặc đen). Sau khi sử dụng một nút một lần, nó sẽ không thể dùng 

được nữa.   

Nhấn nút màu trắng với số nguyên x được ghi trên nó sẽ giảm số lượng những công việc cần làm 

tại ngày đó xuống đúng một lượng là x. Lưu ý rằng nút màu trắng này chỉ có thể được nhấn khi 

số lượng công việc trong ngày đó lớn hơn hoặc bằng x. 

Nhấn nút màu đen với số nguyên x được ghi trên nó sẽ tăng số lượng công việc được hoàn thành 

ở ngày đó lên đúng một lượng là x. Lưu ý nút đen chỉ có thể được ấn khi sau khi ấn nó, số lượng 

công việc hoàn thành không vượt quá số lượng công việc cần làm. 

Chef cảm thấy hứng thú đi tìm số lượng công việc không được hoàn thành ít nhất anh ta còn lại 

sau N ngày sử dụng cỗ máy với cách dùng tối ưu nhất. 

Cẩn thận! Thời gian là bất biến! Chef không thể hoàn thành nhiều công việc hơn là số công việc 

cần làm trong một ngày, vì nó sẽ dẫn tới nghịch lý “nhiều việc hơn cân thiết”, sẽ giết chết tất cả 

nhưng người lười biếng trên hành tinh! 

Dữ liệu vào 

 Dòng dầu tiên của dữ liệu vào chưa một số nguyên T, là số lượng bộ dữ liệu. Mô tả của T 

bộ dữ liệu như sau: 

 Dòng đầu tiên của mỗi bộ dữ liệu chứ ba số nguyên — N, K, M — là số ngày, số nút 

trắng và đen tương ứng. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng A1, A2, … , AN, số lượng 

công việc cần làm. 

 Dòng thứ ba chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng B1, B2, … , BN, số lượng 

công việc hoàn thành. 

 Dòng thứ tư chứa K số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng C1, C2, … , CK, những số 

nguyên ở trên mỗi nút trắng. 

 Dòng thứ năm chứa M số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng D1, D2, … , DM, những số 

nguyên ở trên mỗi nút đen. 

Dữ liệu ra 

 Một dòng duy nhất xuất ra môt số nguyên — là số lương tối thiểu các công việc chưa 

được hoàn thành. 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 4 
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 1 ≤ N, K, M ≤ 10^5 

 1 ≤ Bi ≤ Ai ≤ 10^5 

 1 ≤ Ci, Di ≤ 10^5 

Subtasks 

 Subtask N ≤ 10, K, M ≤ 5. Điểm 30 

 Subtask như ràng buộc gốc. Điểm: 70 

Ví dụ 

Input: 

1 

4 2 2  

5 7 6 1 

3 3 1 1 

6 3 

1 4 

Output: 

3 

Giải thích 

Bộ dữ liệu vào ví dụ. 

Trong ví dụ này Chef nên làm như sau: 

Dùng nút đen 1 ở ngày thứ nhất. 

Dùng nút đên 4 ở ngày thứ hai. 

Dùng nút trắng 3 ở ngày thứ ba. 

Mảng A và B được thay đổi như sau: 

5 7 3 1 

4 7 1 1 

Anh ta chỉ còn đúng 3 công việc chưa hoàn thành. 




