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Задача 2 – Задачи 

Автор: Николай Костов 

Обичате да решавате задачи. Знаем. Също така знаем, че предпочитате да решавате първо най-

лесните задачи. Ако две задачи са ви еднакво лесни ги решавате по азбучен ред. Ако нямате 

достатъчно време за решаване на задачи (например защото играете Diablo 3) си записвате 

задачите някъде и си ги пазите за момента, в който ще имате повече време за решаването им. Ако 

обаче ви се решават задачи и списъкът ви от задачи е празен, тогава просто си почивате. 

Задачата ви е да напишете програма, която изпълнява бързо следните 2 команди:  

• Добавяне на задача в списъка ви от задачи за решаване: 

Форматът на командата е: "New {Complexity} {Task_name}". Трите части от командата 

са разделени от интервал. {Complexity} представлява сложността на задачата и е дадена 

като цяло число между 1 и 1 999 999 999, включително. Задача със сложност 3 е по-сложна 

от задача със сложност 2. {Task_name} представлява името на задачата и е дадено като 

последователност от малки латински букви ('a' – 'z'). Дължината на името на задачата е 

между 1 и 6 символа, включително. 

• Решаване на задача от списъка със задачи: 

Командата "Solve" взима най-лесната задача от вашия списък и я изкарва от него. Ако 

повече от 1 задачи са еднакво лесни, тогава се изкарва тази с лексикографски най-малкото 

име. Ако нямате задачи в списъка, вашата програма трябва да изкара "Rest". 

Вход 

Входните данни се четат от стандартния вход (конзолата). 

На първия ред на стандартния вход се намира числото N – броя на всички команди. 

На всеки от следващите N реда се намира по 1 команда в описания по-горе формат. 

Входните данни ще са винаги валидни и в описания формат. 

Изход 

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

За всеки ред, който съдържа командата "Solve", изкарайте по 1 ред съдържащ името на задачата 

за решаване или "Rest", ако такава няма. 

Ограничения 

• N е цяло число между 10 и 50 000, включително. 

• Поне една от командите ще е "Solve". 

• Разрешено време за работа на програмата: 0.25 секунди. 

• Разрешена памет: 16 MB. 
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Примери 
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