
Zadanie: LOT

Lot na marsa

Etap II. Dzie« próbny. Plik ¹ródªowy lot.* 8�02�2005
Dost¦pna pami¦¢: 32MB.

Bajtazar postanowiª polecie¢ na Marsa, aby zwiedzi¢ istniej¡ce tam stacje badawcze. Wszystkie
stacje na Marsie le»¡ na okr¦gu. Bajtazar l¡duje w jednej z nich, a nast¦pnie porusza si¦ za pomoc¡
specjalnego pojazdu, który jest nap¦dzany odpowiednim paliwem. Litr paliwa starcza na metr jazdy.
Zapasy paliwa s¡ jednak niewielkie, ró»ne jego ilo±ci znajduj¡ si¦ w ró»nych stacjach. Bajtazar
mo»e tankowa¢ paliwo na stacji, na której w danym momencie si¦ znajduje, nie wi¦cej jednak, ni»
dost¦pna tam jego ilo±¢ (pojemno±¢ baku jest nieograniczona). Musi mu to wystarczy¢ na dojazd
do nast¦pnej stacji. Bajtazar musi zdecydowa¢, gdzie powinien wyl¡dowa¢, tak »eby mógª zwiedzi¢
wszystkie stacje. Na koniec Bajtazar musi wróci¢ do stacji, w której wyl¡dowaª. W czasie podró»y
Bajtazar musi porusza¢ si¦ po okr¦gu, stale w wybranym jednym z dwóch kierunków.

Zadanie

Napisz program, który:

• wczyta ze standardowego wej±cia liczb¦ stacji na Marsie, odlegªo±ci mi¦dzy nimi i ilo±ci paliwa
dost¦pne w ka»dej z nich,

• dla ka»dej stacji sprawdzi, czy Bajtazar mo»e tam wyl¡dowa¢, czyli czy zaczynaj¡c tam i jad¡c
w wybranym przez siebie kierunku, mo»e objecha¢ wszystkie stacje i wróci¢ do swojej rakiety,

• wypisze wynik na standardowe wyj±cie.

Wej±cie

W pierwszym wierszu standardowego wej±cia zapisana jest jedna liczba caªkowita N (3 ≤ N ≤
1 000 000). Jest to liczba stacji na Marsie. Stacje s¡ ponumerowane od 1 do N . W kolejnych N
wierszach znajduj¡ si¦ opisy poszczególnych stacji i odlegªo±ci mi¦dzy nimi. W i + 1-szym wierszu
znajduj¡ si¦ dwie liczby caªkowite: pi oraz di (pi ≥ 0, di > 0). Pierwsza z nich to ilo±¢ paliwa
w litrach dost¦pna na i-tej stacji. Druga z nich to odlegªo±¢ w metrach pomi¦dzy stacj¡ i a i + 1
(oczywi±cie dN to odlegªo±¢ mi¦dzy stacj¡ N a 1). �¡czna ilo±¢ dost¦pnego paliwa, a tak»e suma
wszystkich odlegªo±ci mi¦dzy stacjami nie przekracza 2 000 000 000.

Wyj±cie

Na standardowe wyj±cie powiniene± wypisa¢ N wierszy. W i-tym wierszu powinno znajdowa¢ si¦
sªowo TAK, je±li Bajtazar mo»e wyl¡dowa¢ w stacji numer i lub NIE w przeciwnym wypadku.
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Przykªad

Dla danych wej±ciowych:
5
3 1
1 2
5 2
0 1
5 4
poprawnym wynikiem jest:
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
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