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Задача 8 – Врачка 

Автор: Иван Тодоров 

Докато Пешо се разхождаше из морските ни курорти, наслаждавайки се на летния си отпуск, той 

се натъкна на стара несебърска врачка, която твърдеше, че може да му предксаже бъдещето 

срещу скромните пет лева. 

Врачката твърдяла, че може да вижда много далеч в бъдещето (до 2500 дни напред), само че 

предсказанията ѝ не били много точни. Тя можела само да каже дали определен ден ще бъде 

хубав или лош. Освен това, тя можела да познава без да сгреши за най-много R поредни дни, и да 

сгреши за най-много W поредни дни. 

Помогнете на Пешо за дадено предсказание да разбере максималния възможен брой хубави, 

който е възможно то да предсказва. 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред на стандартния вход ще бъдат зададени две числа: R и W. На втория ред на 

стандартния вход ще има низ S, състоящ се само от главните латински букви G и B. Всяка поредна 

буква от този низ означава предсказанието за съответния пореден ден като с G са означени 

добрите дни, а с B – лошите. В низа няма да има интервали или нови редове. 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

Изходните данните трябва да се изведат на стандартния изход (конзолата). 

На единствения ред на стандартния изход изведете намерения максимален брой хубави дни,. 

Ограничения 

• S не съдържа повече от 2500 знака. 

• 1 <= R,W <= 2500 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.30 секунди. 

• Разрешена памет: 64 MB. 

Примери 

 

Примерен вход Примерен изход 

4 1 

GGGG 

4 

Тъй като R = 4, врачката може да е 

познала и за четирите дни 

Примерен вход Примерен изход 

2 2 

GGGG 

3 

Тук врачката не може да е права за 

всички дни. Начин за постигане на 

3 хубави дни е предсказанията да 

бъдат: 

вярно,грешно,вярно,вярно 


