
 

Crash It 

 
Roger gần đây đã xây dựng một đường đua hình tròn với độ dài là K. Sau khi tổ chức một vài cuộc đua, 
anh ấy nhận ra rằng người ta không đến đường đua để xem cuộc đua mà họ đến để chứng kiến các tay 
đua đâm vào nhau (một suy nghĩ thật điên rồ và tồi tệ…). Sau khi nhận ra điều đó, Roger đành phải 
quyết định tổ chức một hình thức đua khác: Anh ấy đã tuyển về N tay đua (được đánh số từ 1 đến N), 
nhiệm vụ của họ là đâm vào tay đua khác.  
 
Khi bắt đầu, với mọi i, vận động viên thứ i ở cách vạch xuất phát Xi mét (đo theo chiều kim đồng hồ) 
và lái theo hướng Di (theo chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ). Các tay đua khác di chuyển với vận 
tốc không đổi là 1 mét mỗi một giây. Độ dài của những chiếc xe là không đáng kế, nhưng đường đua 
chỉ đủ rộng cho một chiếc xe, vì vậy, bất cứ khi nào hai xe có cùng vị trí trên đường đua, chúng sẽ đâm 
vào nhau và hướng chuyển động của mỗi chiếc xe này thay đổi (từ chiều kim đồng hồ sang ngược chiều 
kim đồng hồ và ngược lại). Nếu không, các xe đều không thể đổi hướng di chuyển của chúng.  
 
Vì các vụ tai nạn làm giảm tuổi thọ của những chiếc xe đua, nên nhiều khi Roger muốn biết có bao nhiêu 
vụ tai nạn xảy ra. Bạn hãy trả lời  Q truy vấn. Với mỗi truy vấn, bạn được cho một số nguyên T và bạn 
phải tìm được số vị tai nạn xảy ra khi cuộc đua trải qua T giây (tính cả giây T). 

 
 
Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một ba nguyên N, Q và K. 
 N dòng tiếp theo, với mỗi i ( 1 ≤  i ≤ N), dòng thứ i chứa hai số nguyên Di và Xi, với  

Di = 1 hoặc Di = 2 lần lượt thể hiện hướng đi cùng hiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ. 
 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một số nguyên T miêu tả một truy vấn 

 
Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – số các vụ tai nạn xảy ra. 
 
Ràng buộc 
 

 1 ≤  N ≤  105 
 1 ≤ Q ≤ 1,000 
 1 ≤ K ≤ 1012 
 1 ≤ Di ≤ 2 với mọi i 
 0 ≤ Xi ≤ K – 1 với mọi i 
 X1, X2, ..., XN khác nhau từng đôi một. 
 0 ≤  T ≤  1012 

 
 
Ví dụ 
Input: 
5 3 11 
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1 3 
1 10 
2 4 
2 7 
2 0 
3 
8 
100 
 
Output: 
4 
16 
218 


