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ТЕЛЕПОРТЬОРИ 
 

Вие участвате в състезание за преминаване през Египет по праволинейна отсечка 

от запад на изток. Първоначално се намирате в най-западната точка на 

състезателната отсечка. Според правилата на състезанието, трябва винаги да се 

движите по отсечката, като спазвате задължителна  посока на движение от запад 

на изток. 
 

Върху състезателната отсечка има поставени N специални устройства – 

телепортьори. Всеки телепортьор има две крайни точки. Когато достигнете една от 

тези крайни точки, устройството ви пренася веднага до другата негова крайна 

точка (в зависимост от крайната точка, която сте достигнали, вие се телепортирате 

или на изток, или на запад). След всяко телепортиране, трябва да продължите 

движението си на изток. Всеки телепортьор се използва задължително, когато сте 

попаднали върху негова крайна точка. Телепортьорите са разположени така, че 

няма на едно и също място крайни точки на два или повече телепортьора. Всички 

крайни точки на телепортьорите са строго вътрешни за състезателната отсечка.  
 

При всяко телепортиране вие получавате по една точка. Целта на състезанието е 

да съберете колкото може повече такива точки. За да максимизирате събраните 

точки, разрешено е преди да започне състезанието да добавите до M нови 

телепортьори върху състезателната отсечка. Тогава точките, които вземате при 

телепортиране с новите телепортьори, също се добават към вашия краен сбор 

точки.  
 

Вие може да поставяте крайните точки на новите телепортьори където желаете 

(даже и на нецелочислени координати), при условие, че те не заемат места, вече 

заети от крайни точки на други телепортьори. Така измежду крайните точки на 

всичките телепортьори не трябва да има съвпадащи. Освен това, крайните точки 

на новите телепортьори трябва да са строго вътрешни за състезателната отсечка.  
 

Обърнете внимание, че е гарантирано достигането на крайната точка на 

състезателната отсечка, както и да поставяте нови телепортьори. 
 

ЗАДАЧА 
Напишете програма, която при зададени положения на крайните точки на N 

телепортьора и при зададен брой M на нови телепортьори, които може да 

добавите, пресмята максималния брой точки, които може да получите. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ 
1 <= N <= 1 000 000  Брой първоначално поставени телепортьори . 

1 <= M <= 1 000 000  Максимален брой телепортьори, които може да 

добавите. 

1 <= WX < EX <= 2 000 000 Разстоянията от началото на състезателната отсечка 

до западната и източната крайна точка на телепортьора x.  

 

ВХОД 

Вашата програма трябва да прочете следните данни от стандартния вход: 

• Ред 1 съдържа цялото число N, равно на първоначалния брой телепортьори. 

• Ред 2 съдържа цялото число M, равно на максималния брой телепортьори, 

които може да добавите. 

• Всеки от следващите N реда описва по един от първоначално зададените 

телепортьори. i-тият от тези редове описва i-тия телепортьор. Всеки ред 

съдържа две цели числа WX и EX, разделени с интервал. Тези числа определят 

съответно разстоянията от началото на състезателната отсечка до западната 

и източната крайни точки на телепортьора. 

 

Никои две крайни точки на телепортьори не са на една и съща позиция. 

Състезателната отсечка започва от позиция 0 и завършва на позиция 2 000 001.  

 

ИЗХОД 

Вашата програма трябва да изведе на стандартния изход един ред, съдържащ 

едно цяло число, равно на максималния брой точки, които може да получите. 

 

ОЦЕНЯВАНЕ 
За тестови данни, които осигуряват 30 точки, ще е в сила, че N <= 500 и M <= 500. 

 

ПРИМЕР 1 
 

Вход Изход 
3 

1 

10 11 

1 4 

2 3 

 

6 
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Първата фигура показва състезателната отсечка с трите първоначално поставени телепортьора. Втората 

фигура показва същата състезателна отсечка след добавяне на един нов телепортьор с краища в позиции 0.5 

и 1.5. 

 
 

След добавяне на новия телепортьор, както е показано на фигурата, вашето 

пътуване може да бъде следното: 

• Започвате от позиция 0 и се движите на изток. 

• Достигате крайна точка на телепортьор в позиция 0.5 и сте телепортирани в 

позиция 1.5 (получавате 1 точка). 

• Продължавате да се движите на изток и достигате крайна точка на 

телепортьор в позиция 2; телепортирани сте в позиция 3 (дотук имате общо 2 

точки). 

• Достигате крайна точка на телепортьор в позиция 4 и сте телепортирани в 

позиция 1 (дотук имате общо 3 точки). 

• Достигате крайна точка на телепортьор в позиция 1.5 и сте телепортирани в 

позиция 0.5 (дотук имате общо 4 точки ). 

• Достигате крайна точка на телепортьор в позиция 1 и сте телепортирани в 

позиция 4 (дотук имате общо 5 точки ). 

• Достигате крайна точка на телепортьор в позиция 10 и сте телепортирани в 

позиция 11 (дотук имате общо 6 точки ). 

• Продължавате да се движите, докато достигнете края на състезателната 

отсечка с общ сбор от 6 точки. 
 
 

ПРИМЕР 2 
 

Вход Изход 
3 

3 

5 7 

6 10 

1999999 2000000 

12 

 


