
Street Lamps 

 

Улицата, на която живее Ели, е редица от N на брой плочки с размер метър-на-метър. В 

центъра на всяка от плочките има улична лампа, която свети с определена сила. 

Силата на лампите е зададена с целите числа S1, S2, …, SN. 

 

Наскоро управата на града реши да спести известно количество електроенергия като 

изключи част от лампите. Все пак кметът е загрижен улицата да е достатъчно осветена, 

като неговото желание е сумарната светлина, достигаща плочка i от светещите лампи, 

да е някакво цяло число Ri. Парите, които общината ще спести при изключването на 

лампа i, са Мi лева. 

 

Както (може би) знаете, светлината бързо се разсейва. За целите на тази задача ще 

считаме, че силата на светлината от дадена лампа намалява двойно с всеки изминат 

метър. Също така за простота ще игнорираме височината на лампите и ще считаме, 

че се намират на нивото на земята. 

 

При тази постановка, лампата от плочка i предоставя Si единици светлина на нейната 

плочка, но Si/2 (закръглено надолу) на плочките на позиции i-1 и i+1; Si/4 (закръглено 

надолу) на тези в i-2 и i+2, и т.н. По-общо, лампата, намираща се на позиция i, 

предоставя Si/2|i-j| (закръглено надолу) единици светлина на плочката на позиция j. 

 

Вие решавате да помогнете за запазването на природните ресурси на Земята, като 

предложите на общината оптимален план за изключване на лампи – тоест план, който 

спестява възможно най-много пари и в същото време светлината, достигаща до всяка 

плочка i от останалите светещи лампи, е поне Ri. Напишете програма, която намира 

максималната спестена сума. 

 

Вход 

На първия ред на стандартния вход ще бъде зададено цялото число N - дължината на 

улицата и, съответно, броя лампи, намиращи се на нея. Всеки от следващите N реда 

ще съдържа по три числа Si Ri Mi - съответно силата, с която свети лампата ако е 

включена, общата светлина, която трябва да достигне до плочката й, и парите, които ще 

спести общината ако изключи тази лампа. 

 

Изход 

На единствен ред на стандартния изход изведете едно цяло число – максималната 

сума спестени пари, която позволява улицата все пак да е достатъчно осветена. Ако 

изискванията за осветеност не могат да бъдат удовлетворени дори ако всички лампи 

светят, вместо това изпечатайте "-1". 

 

Ограничения 

� 1 ≤ N ≤ 100 
� 1 ≤ Si, Ri, Mi ≤ 200 

 

Примерен Вход Примерен Изход 
7 

13 3 12 

7 6 10 

42 



10 12 9 

10 15 11 

8 10 13 

11 5 12 

9 2 7 

4 

7 9 42 

10 20 42 

8 9 42 

9 11 42 

-1 

В първия пример Ели може да изключи, например, лампите с индекси {1, 2, 5, 7}, като така спести 

12 + 10 + 13 + 7 = 42 лева. Можете да видите, че останалите лампи (на позициите {3, 4, 6}) 

осветяват достатъчно всяка от седемте позиции. Например, позиция 5 получава 2 единици от 

лампа 3, 5 единици от лампа 4, и 5 единици от лампа 6, което общо прави 12 (при нужни 10). 

 

Във втория пример дори ако оставим всички лампи включени, тази на втора позиция ще получи 

сумарно 19 единици - с едно по-малко от нужното за дадената позиция. 


