
 

 

IPC Trainers 
 
Trong Hội Trại Lập trình Ấn Độ (IPC), có N giảng viên. Hội trại diễn ra trong D ngày. Mỗi 
ngày, có thể có nhiều nhất một bài giảng. Giảng viên i đến vào ngày Di và sau đó ở lại cho đến 
cuối trại. Anh ấy cũng muốn dạy chính xác là Ti bài giảng. Đối với mỗi bài giảng mà một giảng 
viên không thể dạy, người đó sẽ cảm thấy buồn và mức độ buồn của anh sẽ tăng lên Si đơn vị. 
Bạn là người tổ chức chính của cuộc thi. Hãy tìm tổng số nỗi buồn tối thiểu của các giảng viên. 

 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T – số test.  

• Dòng đầu tiên của mỗi test chứa hai số nguyên N, D. 

• Dòng thứ i trong N dòng sau chứa ba số nguyên Di, Ti, Si  

 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi test, in ra một số nguyên duy nhất là tổng số nỗi buồn nhỏ nhất của các giảng viên. 

 

Ràng buộc 

• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N, D ≤ 105 
• 1 ≤ Di, Ti ≤ D 
• 1 ≤ Si ≤ 105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (40 điểm) 
• 1 ≤ T ≤ 10 
• 1 ≤ N, D ≤ 103 
• 1 ≤ Di, Ti ≤ D 
• 1 ≤ Si ≤ 103 

Subtask #2 (60 điểm) 
• Ràng buộc gốc 
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Ví dụ 

Input 
3 
2 3 
1 2 300 
2 2 100 
2 3 
1 1 100 
2 2 300 
2 3 
3 2 150 
1 1 200 
 
Output 
100 
0 
150 

 

Giải thích 

Ví dụ 1. Cả giảng viên thứ nhất và thứ hai đều muốn thực hiện chính xác hai bài giảng. Giảng 
viên đầu tiên đến ngày thứ nhất và người giảng viên thứ hai đến vào ngày thứ hai. Xem xét thời 
gian biểu của giảng viên đầu tiên thì anh ta tham dự hai bài giảng đầu tiên, và giảng viên thứ hai 
sẽ tham dự bài giảng cuối cùng vào ngày thứ 3. Với cách này thì giảng viên thứ hai sẽ chỉ tham 
dự một bài giảng trong khi đó anh ta muốn dạy 2 bài. Vì vậy, nỗi buồn của anh ta sẽ là 100. 
Giảng viên đầu tiên đã dạy được tất cả các bài giảng mà anh ấy muốn (hai bài giảng). Vì vậy, 
tổng số nỗi buồn là 100 + 0 = 100. Bạn có thể kiểm tra để thấy đây là cách tối ưu. 
 
Ví dụ 2. Trong trường hợp này, giảng viên có thể dạy mọi bài giảng mà anh ta muốn dạy.  
 
Ví dụ 3. Trong ví dụ này, giảng viên đầu tiên đến vào ngày thứ ba và muốn dạy 2 bài. Điều này 
không thể thực hiện được vì anh ấy có thể tham gia nhiều nhất một bài giảng vào ngày thứ 3 và 
hội trại kết thúc vào ngày thứ 3. Giảng viên thứ hai chỉ muốn tham dự một bài giảng và anh ta có 
thể tham dự vào bất cứ ngày nào trong ngày thứ nhất hoặc thứ hai. Bạn có thể thấy rằng ngày đầu 
tiên hoặc ngày thứ hai sẽ không có bài giảng nào được tổ chức. 
 


