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ВАЛУТЕН ПАЗАР

Като играч на валутният пазар разполагате в банкова сметка с 1 000 000 български лева, които за зададен преиод от време трябва да обърнете в долари, натрупвани в друга сметка. Периодът се състои от 2000 момента, във всеки от които централната банка обявява нов фиксинг за сделките по обръщане на левове в долари и обратно. Стойността f на обявявания от банката фиксинг означава, че за всеки закупен в този момент долар ще трябва да заплатите f лева. Ако в същия момент искате да продадете долари, то за всеки продаден долар ще получите също f лева. Стойността на една сделка в левове е произведението на заявеното количество долари по обявения за момента фиксинг. Сделките се извършват чрез заявяване на цяло число долари, които искате да купите или продадете. Ако заявите сделка купува, стойността в левове на която е по-висока от наличността в левовата Ви сметка, или сделка продава, стойността на която е по-висока от наличността в доларовата Ви сметка, сделката се осъществява до размера на съответната наличност. Ако в последния момент на периода съществува наличност в левовата Ви сметка, то тя се обръща в долари по обявения в последния момент фиксинг.
Задачата е да напишете програма DEAL.EXE, която да се опита за определеното й време да завърши периода с колкото може по-голямо количество в доларовата Ви сметка.
За всеки тест програмата Ви ще бъде копирана в празна директория и ще бъде изпълнявана многократно – по веднъж за всеки момент. При всяко изпълнение програмата ще намери в същата директория файловете DEAL.INP и FIXING.INP с входните данни. На първия ред на DEAL.INP е записано числото T – номера на текущия момент, като 1 ≤ Т ≤ 2000. Вторият ред на файла съдържа две неотрицателни числа А (число с четири цифри след десетичната точка) и В (цяло) – наличните левове и долари, съответно. На третия ред са записани две неотрицателни числа (с четири цифри след десетичната точка) X и Y – съответно времето, което е изразходвала програмата при последното изпълнение и оставащото време за работа за текущия тест; времето се измерва в секунди. При първото извикване на програмата за даден тест, X ще е 0.0000. Във файла FIXING.INP, имащ T реда, на ред i ще е зададен фиксингът (положително число с четири цифри след десетичната точка) за момента i, i = 1, 2, ... , T. 
При всяко извикване на програмата тя трябва да запише във файла DEAL.OUT едно цяло число S:
	S = 0 означава, че не се иска извършването на сделка;
	S > 0 означава, че се иска покупка на S долара;
	S < 0 означава, че се иска продажба на –S долара.

Ако поредното изпълняване на програмата надвиши оставащото време за работа, тя няма да бъде извиквана повече и ще бъде осъществена покупка на колкото може повече долари с наличните левове по фиксинга при последното извикване.
Разрешава се създаването и използването на работни файлове само в директорията, в която се изпълнява програмата Ви. Тези файлове няма да бъдат променяни и изтривани от проверяващите по време на проверката.
програмата заявява покупка на 1 милион долара чрез следния файл:

DEAL.OUT:
1000000
DEAL.INP:
3
0.0000 1000000
1.0878 28.5555

FIXING.INP:
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1.5000
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2
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FIXING.INP:
1.5000
1.0000
Класирането ще се извърши според сумата от купените долари за всички тестове. 

Пример:

