
 

Chef and Street Food 
 

Ở Chefland, có một con phố cực kỳ nổi tiếng mà ở đó có N món ăn đường phố (được đánh số từ 1 đến N) 
phục vụ tất cả các du khách. Với mỗi i, có Si cửa hàng cung cấp món ăn thuộc loại thứ i, giá của một phần 
ăn loại này là Vi (bằng nhau đối với mọi cửa hàng ở đây) và mỗi ngày, Pi người đến và mua nó, mỗi người 
muốn mua một phần ăn thuộc loại thứ i.   
 
Chef đang lên kế hoạch mở một cửa hàng mới ở con phố ẩm thực này, tại cửa hàng mới Chef muốn phục 
vụ một món ăn thuộc N loại. Chef giả định rằng tổng số người muốn mua những món ăn mà Chef cung 
cấp sẽ chia đều cho tất cả các cửa hàng cùng cung cấp loại món ăn đó, nếu không thể tức là tổng số người 

p sẽ không chia hết cho tổng số cửa hàng s, và chỉ �
�

�
� người sẽ mua đồ ăn của Chef. 

Chef muốn tối đa hóa lợi nhuận hàng ngày của mình. Bạn hãy giúp Chef chọn loại đồ ăn để phục vụ và 
tìm ra doanh thu tối đa hàng ngày anh ấy có thể thu được. 

 

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 N. 

 N dòng tiếp theo: với mọi i (1 ≤ i ≤ N), dòng thứ i chứa ba số nguyên Si, Pi và Vi. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – tổng doanh thu tố đa mà Chef đạt được. 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 100 

 1 ≤ N ≤ 100 

 1 ≤ Si, Vi, Pi ≤ 10,000 với mọi i 

 

Subtasks 

 Subtask #1 (100 điểm): Các ràng buộc gốc. 
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Giải thích 

 Ví dụ 1: Chef sẽ phục vụ đồ ăn thuộc loại thứ hai. Trong mỗi ngày, hai người đến mua đồ ăn của 
Chef, do đó doanh thu hằng ngày đạt được là 12. 

 Ví dụ 2: Chef không có lựa chọn nào khác ngoài phục vụ loại đồ ăn duy nhất, nhưng anh ấy không 
có được vị khách nào cả, do đó doanh thu hằng ngày là 0. 


