
 

 

Bus Station 
 
Ryan là tổng thống của một hành tinh. Ở đây có một trạm xe buýt lớn và M xe buýt mỗi ngày. 
Với mọi i, xe buýt thứ i đến trạm ở giây thứ ti sau nửa đêm (ở hành tinh của Ryan, mỗi ngày kéo 
dài 10100 giờ, không phải 24 giờ), chờ ở trạm một khoảng thời gian không âm (không nhất thiết 
phải là số nguyên) sau đó rời đi. 
 
Ryan biết có N người sẽ tới trạm hôm nay. Với mỗi i (1 ≤ i ≤ N), người thứ i được thể hiện bởi 
các tham số si, ai, bi, ci, di với ý nghĩa như sau: 

 Người này đến trạm lúc si giây sau nửa đêm với sự bất mãn bằng 0 

 Nếu có ít nhất một xe buýt rời trạm sau thời điểm ai giây trước khi người đó đến, độ bất 
mãn sẽ tăng lên bi 

 Nếu người này phải đợi ở trạm ít nhất ci giây trước khi lên một xe buýt và rời đi (gồm cả 
thời gian chờ xe buýt đến và thời gian đợi để xe buýt rời trạm), độ bất mãn sẽ tang lên di 

 
Mặc dù là tổng thống nhưng quyền lực của Ryan khá hạn chế. Anh ta có thể nói với mỗi tài xế xe 
buýt khi nào rời bến và mỗi hành khách khi nào lên xe buýt (các thời điểm không nhất thiết phải 
là số nguyên). Anh ta cũng phải tuân theo luật sau: không được cho hai xe buýt ở trạm cùng một 
thời điểm. 
 
Là tổng thống, công việc của anh là làm cho người dân hạnh phúc. Do đó, anh ta đang tự hỏi về 
tổng độ bất mãn tối thiểu (tổng độ bất mãn cuối cùng của tất cả N hành khách) mà anh ta có thể 
đạt được bời cách sử dụng sức mạnh của mình một cách tối ưu. Tất nhiên, là trợ lý của tổng 
thống, bạn là người tính toán nó cho anh ta. 
 
Lưu ý rằng mỗi hành khách cần lên xe buýt tại một số điểm (trong ngày khi họ đến trạm). Ryan 
không muốn để ai đó ở trạm mãi. Ngoài ra, một hành khách được phép lên xe buýt vào thời điểm 
xe buýt đó bắt đầu rời đi (ngay cả khi hành khách ấy vừa mới tới trạm tại thời điểm đó). 
 

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 một số nguyên M. 

 Dòng thứ hai chứa M số nguyên t1, t2, …, tN 

 Dòng thứ ba chứa một số nguyên N 

 Dòng thứ tư chứa N số nguyên s1, s2, …, sN 
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 Dòng thứ năm chứa N số nguyên a1, a2, …, aN 

 Dòng thứ sáu chứa N số nguyên b1, b2, …, bN 

 Dòng thứ bảy chứa N số nguyên c1, c2, …, cN 

 Dòng thứ tám chứa N số nguyên d1, d2, …, dN 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng độ bất mãn nhỏ nhất của các 
hành khách. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 1,000  

 1 ≤ M, N ≤ 5⋅105  

 1 ≤ ti ≤ 109 với mọi i  

 1 ≤ si, ai, bi, ci, di ≤ 109 với mọi i  

 t1, t2, …, tM, s1, s2, …, sN đôi một khác nhau 

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 5⋅105  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5⋅105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 
 1 ≤ T ≤ 50 

 1 ≤ N, M ≤ 103 

Subtask #2 (85 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ  

Input 

1 
2 
5 10 
3 



4 6 11 
4 4 4 
4 4 4 
2 4 1 
100 2 2 

 

Output 

6 
 


