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خوشسفر آرایشگر

(Stylist)

ثانیه ۱ مورد: هر برای مجاز زمان
مگابایت ۲۵۶ مجاز: مصرفی حافظهی

بیکار که روزی هر او میکند. آرایش را مشتری یک حداکثر روز هر ما، قصٔه تنبِل آرایشگر

ای�ن از او ش�وه�ر ن�م�یگ�ردد. ب�از ن�ب�اش�د، دی�گ�ری م�ش�ت�ری وق�ت�ی ت�ا و م�یرود م�س�اف�رت ب�ه م�یش�ود،
برود. مسافرت به کم زنش که کند برنامهریزی طوری میخواهد و است ناراحت بسیار موضوع

و گرفته را بروند، آرایشگاه به آن در میخواهند که زمانیای بازٔه همسر، مشتریهای تمامی از او
کمترین آرایشگر، مسافرتهای تعداد که طوری است مشتری هر آرایش روِز تعیین دنبال به حاال
ه�ی�چ ک�ه ش�د م�ت�وج�ه پ�رس�ی�د، را م�ش�ت�ریه�ا ت�م�ام ب�ازهه�ای وق�ت�ی آرای�ش�گ�ر ش�وه�ر ش�ود. م�م�ک�ن م�ق�دار

ط�وری م�یت�وان ک�ه ش�د م�ت�وج�ه م�وض�وع ه�م�ی�ن از او ن�ی�س�ت. آن ش�ام�ل ی�ا و دی�گ�ری ب�ا ب�راب�ر ب�ازهای

یک در نشود مجبور و کند آرایش را آنها همٔه همسرش که کرد وقت تعیین را مشتریها تمامی
باشد. داشته مشتری دو روز

برای را برنامهریزی این شود، آرایش آن در میخواهد مشتری هر که بازهای اساس بر باید شما
آرای�ش پ�ی�ش�ن�ه�ادیاش ب�ازٔه در ب�ار ی�ک دق�ی�ق�ًا ب�ای�د م�ش�ت�ری ه�ر ده�ی�د. ان�ج�ام آرای�ش�گ�ر ب�ی�چ�ارٔه ش�وه�ِر

نه، یا میرود مسافرت به آنها آخرین از بعد و مشتری اولین از قبل آرایشگر نمیدانیم چون شود.

میتواند مشتری یک که کنید توجه بنویسید. خروجی در را آرایشگر کاری بازههای تعداِد شما
شود. آرایش آنها بین روزی یا و آن انتهای روز پیشنهادیاش، بازٔه ابتدای روز در

مسئله

که بنویسید برنامهای

ورودی از را کنند آرایش آن در بار یک دقیقًا میخواهند، که بازهای و مشتریها) (تعداد n •
بخواند؛ استانده

کند؛ چاپ استانده خروجی در و بیابد را آرایشگر کاری بازههای تعداِد کمترین •

کند. وقت تعیین مشتری هر برای مقدار، این به توجه با و •

محدودیتها

نیست. دیگر بازٔه برابر پیشنهادی بازٔه هیچ
نیست. دیگر بازٔه شامل پیشنهادی بازٔه هیچ

۱



۱ ≤ پیشنهادی بازٔه هر انتهای و ابتدا ≤ ۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱ ≤ n ≤ ۳۰۰۰ تستها، %۴۰ (در ۱ ≤ n ≤ ۲۰۰,۰۰۰

پیشنهادی بازٔه هر طول ≤ ۵,۰۰۰

ورودی

است. آمده مشتریها تعداد ،n عدد ورودی اول سطر در
آم�ده م�ش�ت�ری ی�ک پ�ی�ش�ن�ه�ادی ب�ازٔه ان�ت�ه�ای روز و اب�ت�دا روز ت�رت�ی�ب ب�ه س�ط�ر ه�ر در ب�ع�د، س�ط�ر n در

میگوییم. ام i مشتری است آمده ام i سطر در پیشنهادش بازٔه که مشتریای به است.

خروجی

بنویسید. را کاری بازههای تعداد کمترین خروجی اول سطر در
ام i م�ش�ت�ری آرای�ش روز ب�ای�د ام i س�ط�ر در ش�ود. چ�اپ م�ش�ت�ری ه�ر آرای�ش روز ب�ای�د س�ط�ر n در

شود. نوشته

نمونه خروجی و ورودی
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