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به شرق از یکطرفه که استقالل خیابان تقاطع محل
به جنوب از یکطرفه که والیت خیابان و است غرب
دو از کدام هر دارد. نام فرهنگ چهارراه است، شمال
در ماشینها که دارند (صف) باند دو مذکور، خیابان
مدتی از پس تا میگیرند قرار دو آن در ورود هنگام
ادام�ه م�س�ت�ق�ی�مش�ان م�س�ی�ر ب�ه و ک�ن�ن�د ع�ب�ور چ�ه�ارراه از

دهند.

کدام ماشینهای که میگیرد تصمیم ثانیه هر ابتدای در است، چهارراه پلیس که رسولی» «آقای

خیابان آن صِف دو از یک هر ابتدایی ماشیِن آن، از پس کنند. عبور چهارراه از خیابان دو از یک

میکنند. حرکت جلو به واحد یک خیابان آن ماشینهای سایر و کرده عبور چهارراه از
صف یک با چهارراه به ورود هنگام اگر و بماند معّطل ترافیک در ندارد دوست ماشینی هیچ
یک ،i ماشین برای رو این از میشود! عصبانی قابلاندازهگیری میزان یک به شود، مواجه طوالنی
ک�ه ب�گ�ی�رد ق�رار ص�ف�ی در چ�ه�ارراه، ب�ه ورود ه�ن�گ�ام اگ�ر ک�ه م�یک�ن�ی�م ت�ع�ری�ف Ci ع�ص�ب�ان�ی�ت ض�ری�ب
ه�ر ب�رای ع�ص�ب�ان�ی�ت م�ی�زان ک�ه ک�ن�ی�د دّق�ت م�یش�ود. ع�ص�ب�ان�ی واح�د k × Ci ب�اش�د، م�اش�ی�ن k ج�ل�وی�ش
م�یش�ود. م�ح�اس�ب�ه ج�ل�وی�ش ص�ف ط�ول ب�ه ب�س�ت�ه و ورودش زم�ان در ه�م آن و ی�کب�ار ت�ن�ه�ا م�اش�ی�ن
ت�غ�ی�ی�ر را ج�ایش�ان ن�م�یت�وان�ن�د ص�ف ی�ک در گ�رف�ت�ن ق�رار از پ�س م�اش�ی�نه�ا ک�ه ک�ن�ی�د دق�ت ه�مچ�ن�ی�ن

میگیرد. قرار صف دو از یکی انتهای در ورود بههنگام ماشین هر و بدهند

مسئله

چ�ه�ارراه ب�ه م�اش�ی�ن ه�ر ورود ج�ه�ت و زم�ان ع�ص�ب�ان�ی�ت، ض�ری�ب دان�س�ت�ن رس�ول�یب�ا آق�ای اک�ن�ون
هر ابتدای در شود. کمینه ماشینها عصبانیت میزان مجموع که کند برنامهریزی طوری میخواهد
او همچنین شوند. رد چهارراه از باید خیابان دو از یک کدام ماشینهای که کند تعیین باید او ثانیه
بگیرد قرار خیابان راست سمت صف در ورود، بههنگام که کند مشخص ،i ماشین هر برای باید

عصبانیت ضریب با i ماشین که رسولیبداند آقای اگر وصف این با آن. چپ سمت صف در یا
طوری را خیابان آن ماشینهای سایر میتواند شود، چهارراه وارد قرارست ti زمان در زیاد خیلی

نماند! ماشینی هیچ پشت ورود، بههنگام مذکور، ماشین که کند هدایت
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انتهای به جدید ماشینهای ورود و ثانیه یک ابتدای در چهارراه از ماشینها عبور که کنید دقت
وارد ثانیه یک در همزمان ماشین چند که صورتی در نیز میافتد. اتفاق ثانیه یک انتهای در صف،

ج�ایگ�ی�ریش�ان ن�ح�وهی و ص�ف ب�ه ورودش�ان ت�رت�ی�ب ب�ا راب�ط�ه رس�ول�یدر آق�ای ب�ش�ون�د، خ�ی�اب�ان ی�ک
جلویشبیش که کند هدایت طوری را ماشین رسولییک آقای اگر میدانیم همچنین است. مختار

ق�ت�ل ب�ه رس�ول�یرا آق�ای و ش�ده س�رش�ار۱» «ع�ص�ب�ان�ی�ت دچ�ار م�اش�ی�ن آن ران�ن�دهی ب�اش�د، م�اش�ی�ن b از
میرساند!

محدودیتها

اند. نامنفی و صحیح ورودی اعداد تمامی
۱ ≤ n ≤ ۱۰۰

b ≤ ۳۰
Ci ≤ ۱۰۴

است. ti ≤ ۱۰۰ تستها %۵۰ در و ti ≤ ۱۰۸

ورودی

است. b و ماشینها) کل (تعداد n عدد دو شامل ورودی نخست سطر
سطر ابتدای در است. شده نوشته ماشین یک به مربوط اطالعات سطر هر در بعدی، سطر n در
در W یا E کاراکتر یک سپس میشود، نوشته است ام i ماشین ورود زمان که ۱ ≤ ti عدد iُام، + ۱

خیابان یا غرب) به (شرق استقالل خیابان از ماشین ورود بیانگر بهترتیب که میآید سطر ادامهی
i م�اش�ی�ن ع�ص�ب�ان�ی�ت ض�ری�ب ک�ه Ci س�ط�ر، ه�م�ان ان�ت�ه�ای در ن�ه�ای�ت�ًا اس�ت. ش�م�ال) ب�ه (ج�ن�وب والی�ت

میشود. نوشته است

خروجی

قرار ماشین b از بیش ماشین یک جلوی که میافتد اتفاق حالتی برنامهریزی، نحوهی هر با اگر
ع�ب�ارت خ�روج�ی، اّول س�ط�ر در م�یرس�ان�د، ق�ت�ل ب�ه رس�ول�یرا آق�ای م�اش�ی�ن آن ران�ن�دهی و م�یگ�ی�رد
پیش یا هنگام در میتوانند که ماشینهایی تعداد حداکثر ،Q عدد دوم سطر در و ire overflow!

جزو نیز قاتل فرد ماشین بدیهیست بنویسید. را شوند صفها از یکی رسولیوارد آقای قتل از
تمام کنید فرض باید برسد، رسولیبهقتل آقای ثانیه یک در اگر کنید توجه است. ماشینها همین

میآیند. حساب به Q در و شده چهارراه وارد میرسند، ثانیه آن در که ماشینهایی
تنها در دهد، انجام را برنامهریزی بهترین و بماند زنده رسولیبتواند آقای که صورتی در اما

بنویسید. را ماشینها تمامی عبور از پس عصبانیتها، میزان مجموع کمینهی خروجی، سطر

1ire overflow
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نمونه خروجی و ورودی

Standard Input Standard Output

5 4

1 E 100

2 W 45

2 W 10

2 W 15

3 E 10000

10

7 1

2 E 100

2 E 45

2 E 10

2 E 1

2 E 15

2 E 10000

3 E 100

ire overflow!

6

۳


