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Kazakh (KAZ)

Лақа балық фермасы
Бу Денгклект�ң лақа балық өс�рет�н фермасы бар. Лақа балық фермасы N ×N  ұяшықтан
тұратын тор. Әрб�р ұяшық б�рдей өлшемдег� шаршы. Тор бағандары батыстан шығысқа
қарай 0 - ден N −1 - ге дей�н, ал жолдар оңтүст�ктен солтүст�кке қарай 0 - ден N −1 - ге дей�н
нөм�рленген. Тордың c бағанында және r жолында орналасқан ұяшыққа (0 ≤ c ≤ N −1, 
0 ≤ r ≤ N −1) (c, r) ұяшығы рет�нде с�лтеме жасаймыз.

Торда әр түрл� ұяшықтарда орналасқан 0-ден M −1-ге дей�н нөм�рленген M  лақа балық
бар. 0 ≤ i ≤M −1 болатын әрб�р i үш�н: i-ш� лақа балық (X[i],Y [i]) ұяшығында орналасқан
және оның салмағы W [i] грамм.

Бу Денгклек лақа балық аулау үш�н пирстер салғысы келед�. c бағанындағы ұзындығы k (кез
келген 0 ≤ c ≤ N −1 және 1 ≤ k ≤ N  үш�н) болатын пирс - 0 жолынан k−1 жолына дей�н
созылатын т�ктөртбұрыш, ол (c, 0), (c, 1),… , (c,k−1) ұяшықтарын жабады. Әрб�р баған үш�н
Бу Денгклек өз таңдауы бойынша қандай да б�р ұзындықтағы пирс салуды немесе пирс
салмауды таңдай алады.

i-ш� лақа балықты (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н) аулауға болады егер оның
батысында немесе шығысында т�келей пирс болса және оның ұяшығын жабатын пирстер
болмаса; яғни, егер:

(X[i] − 1,Y [i]) немесе (X[i] + 1,Y [i]) ұяшықтарының кем дегенде б�реу� пирспен
жабылған және
(X[i],Y [i]) ұяшығын жабатын пирс жоқ.

Мысалы, мөлшер� N = 5 және M = 4 лақа балығы бар торды қарастырайық:

0-ш� лақа балық (0, 2) ұяшығында орналасқан және салмағы 5 грамм.
1-ш� лақа балық (1, 1) ұяшығында орналасқан және салмағы 2 грамм.
2-ш� лақа балық (4, 4) ұяшығында орналасқан және салмағы 1 грамм.
3-ш� лақа балық (3, 3) ұяшығында орналасқан және салмағы 3 грамм.

Бу Денгклек үш�н пирстерд� салудың б�р жолы келес�дей:
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Пирстер салынғанға дей�н Пирстер салынғаннан кей�н

Ұяшықтағы сан ұяшықта орналасқан лақа балықтың салмағын б�лд�ред�. Боялған ұяшықтар
пирстермен жабылған.

Бұл жағдайда 0-ш� ((0, 2) ұяшығында) және 3-ш� ((3, 3) ұяшығында) лақа балықты аулауға
болады. 1-ш� ((1, 1) ұяшығында) лақа балықты аулау мүмк�н емес, өйткен� оның орнын жауып
тұрған пирс бар, ал 2-н� ((4, 4) ұяшығында) аулау мүмк�н емес, өйткен� оның батысында да,
шығысында да пирс жоқ.

Бу Денгклек ұстай алатын лақа балықтарының жалпы салмағы мүмк�нд�г�нше үлкен болуы
үш�н пирстер салғысы келед�. С�зд�ң тапсырмаңыз - пирстер салғаннан кей�н Бу Денгклек
ұстай алатын лақа балықтарының максималды жалпы салмағын табу.

Іске асыру мәл�меттер�

С�зге келес� функцияны �ске асыру керек:

 int64 max_weights(int N, int M, int[] X, int[] Y, int[] W) 

N : тордың өлшем�.
M : лақа балық саны.
X, Y : лақа балықтардың орналасуын сипаттайтын өлшемдер� M  болатын сандар
жиымы.
W : лақа балықтардың салмағын сипаттайтын өлшем� M  болатын сандар жиымы.
Бұл функция Бу Денгклек пирстер салғаннан кей�н ұстай алатын лақа балықтардың
максималды жалпы салмағын б�лд�рет�н бүт�н санын қайтаруы керек.
Бұл функция дәл б�р рет шақырылады.
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Мысал

Келес� функция шақырылуын қарастырайық:

 max_weights(5, 4, [0, 1, 4, 3], [2, 1, 4, 3], [5, 2, 1, 3]) 

Бұл мысал жоғарыдағы тапсырма сипаттамасында көрсет�лген.

Сипатталғандай пирстерд� салған соң, Бу Денгклек жалпы салмағы 5 + 3 = 8 грамм болатын 
0-ш� және 3-ш� лақа балықтарын аулай алады. Жалпы салмағы 8 граммнан асатын лақа
балықтарды аулау үш�н пирстер салудың ешқандай жолы болмағандықтан, функция 8
қайтаруы керек.

Шектеулер

2 ≤ N ≤ 100 000
1 ≤M ≤ 300 000
0 ≤X[i] ≤ N −1, 0 ≤ Y [i] ≤ N −1 (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н)
1 ≤W [i] ≤ 10  (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н)
Ек� лақа балық б�р ұяшықта орналаспаған. Басқаша айтқанда, X[i] ≠X[j] немесе 
Y [i] ≠ Y [j] (0 ≤ i < j ≤M −1 болатын кез келген i және j  үш�н).

Бөл�мшелер

1. (3 ұпай) X[i] жұп сан (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н)
2. (6 ұпай) X[i] ≤ 1 (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н)
3. (9 ұпай) Y [i] = 0 (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н)
4. (14 ұпай) N ≤ 300, Y [i] ≤ 8 (0 ≤ i ≤M −1 болатын кез келген i үш�н)
5. (21 ұпай) N ≤ 300
6. (17 ұпай) N ≤ 3000
7. (14 ұпай) Әр бағанда ең көб� 2 лақа балық бар.
8. (16 ұпай) Қосымша шектеулер жоқ.

Үлг� бағалаушы

Үлг� бағалаушы енг�збен� келес� форматта оқиды:

1-ш� жол: N M

2 + i-ш� жол (0 ≤ i ≤M −1): X[i] Y [i]W [i]

Үлг� бағалаушы жауабыңызды келес� форматта басып шығарады:

1-ш� жол:  max_weights  функциясының қайтару мән�.
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