
 

 

LOVEMUFFIN 

OWCA đã sụp đổ và bây giờ, L.O.V.E.M.U.F.F.I.N cuối cùng cũng được tự do làm bất cứ điều gì 
họ muốn. 
 
Để ăn mừng chiến thắng của họ, N thành viên của L.O.V.E.M.U.F.F.I.N (được đánh số 1 đến N) 
muốn có một bữa tiệc kem. Nhưng trước tiên, họ cần phân chia các chiến lợi phẩm mà họ tìm thấy 
trong trụ sở của OWCA. Các chiến lợi phẩm bao gồm M hóa đơn đô la. Theo thứ tự từ thành viên 
1 đến thành viên N, các thành viên của L.O.V.E.M.U.F.F.I.N bắt đầu đề xuất kế hoạch phân chia 
các chiến lợi phẩm, tức là số lượng hóa đơn đô la mà mỗi thành viên sẽ nhận được (không nhất 
thiết phải giống nhau cho mọi người). Bất cứ khi nào ai đó đề xuất một kế hoạch, một cuộc bỏ 
phiếu sẽ được tổ chức. Hãy biểu thị số lượng thành viên hiện tại của L.O.V.E.M.U.F.F.I.N là x. 

Nếu ít nhất � 
�

�
 � + 1 thành viên bỏ phiếu cho một kế hoạch thì kế hoạch đó được chấp nhận, các 

chiến lợi phẩm được phân phối tương ứng, không có kế hoạch nào khác được đề xuất và mọi người 
đều có kem ăn. Nếu không, người đề xuất kế hoạch bị ném khỏi mái nhà vì lãng phí thời gian của 
người khác với những điều vô nghĩa và người tiếp theo đề xuất một kế hoạch. 
 
Như chúng ta đã biết, tất cả các thành viên của L.O.V.E.M.U.F.F.I.N đều là những nhà khoa học 
thông minh. Do đó, trong mỗi lần bỏ phiếu và đối với mỗi thành viên, thành viên này sẽ được bỏ 
phiếu chống lại kế hoạch hiện được đề xuất nếu họ chắc chắn rằng: nếu kế hoạch này bị từ chối, 
họ sẽ nhận được nhiều hơn hoặc bằng chiến lợi phẩm nếu nó được chấp nhận. Giả sử rằng tất cả 
các nhà khoa học hành động tối ưu và nhận thức được rằng mọi người khác cũng hành động tối 
ưu. Xét những người bị ném khỏi mái nhà để kiếm được chính xác −10100 đô la trong chiến lợi 
phẩm, vì họ sẽ không sống để nhìn thấy một ngày khác 

 

Tiến sỹ D là người đưa ra kế hoạch đầu tiên. Liệu tiến sỹ D có bị ném ra khỏi máy nhà không? 
Nếu không, số chiến lợi phẩn lớn nhất tiến sỹ D có thể kiếm được? Bạn cần tìm ra câu trả lời cho 
nhiều trường hợp, trong mỗi trường hợp, N và M có thể khác nhau nhưng K giữ nguyên cho tất cả 
các trường hợp. 

 

Dữ liệu vào 

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vài chứa một số nguyên K và Q. 

 Q dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên N và M. 
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Dữ liệu ra 

 Đối với mỗi kịch bản, in một dòng duy nhất. Nếu tiến sỹ D có thể tránh bị ném ra khỏi mái 
nhà, dòng này sẽ chứa một số nguyên duy nhất - số lượng chiến lợi phẩm tối đa. Nếu không, 
nó nên chứa xâu "Thrown off the roof." (không có dấu ngoặc kép). 

 

Ràng buộc 

 2 ≤ K ≤ 105 

 1 ≤ Q ≤ 5*105 

 1 ≤ N ≤ 1018 

 2 ≤ M ≤ 1018 

 

Subtasks 

Subtask #1 (15 điểm): 
 K=2 

 N, M ≤ 5,000 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5,000. 

Subtask #2 (15 điểm): 
 K = 2 

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 5*105 

Subtask #3 (70 điểm): Các ràng buộc gốc. 

 

Ví dụ  

Input 

2 2 
5 5 
1 100 

Output 

2 
100 

 


