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Dost˛epna pami˛eć: 16 MB.
Jubiler Franek dostał polecenie zrobienia naszyjnika dla samej Królowej! Franek ma zamiar go złożyć ze
złotych, srebrnych i brazowych
˛
korali, których układ już sobie szczegółowo ustalił. Wszystkie złote korale
sa˛ identyczne i moga˛ być używane zamiennie, podobnie sytuacja wyglada,
˛ jeżeli chodzi o korale srebrne i
brazowe.
˛
Franek przygotował już sobie wszystkie potrzebne korale i nanizał je na jeden długaśny pr˛ecik.
Teraz jest on już gotów rozpoczać
˛ składanie naszyjnika; w trakcie tego procesu b˛edzie zdejmował kolejno
korale z pr˛ecika i nanizywał je na przygotowany sznurek z dowolnej z jego stron, a na koniec połaczy
˛
ze soba˛
oba końce sznurka. (Po sfinalizowaniu składania naszyjnika miejsce łaczenia
˛
b˛edzie niewidoczne, a zatem
miejsce to może w wynikowym naszyjniku znajdować si˛e mi˛edzy jakimikolwiek sasiednimi
˛
koralami.)

Zadanie
Niestety korale na pr˛eciku moga˛ być ułożone w zupełnie innej kolejności niż w żadanym
˛
układzie naszyjnika.
Dlatego też czasami przy składaniu naszyjnika Franek może musieć odkładać korale z pr˛ecika gdzieś na
bok. W pracowni Franka panuje jednak straszliwy bałagan, w zwiazku
˛
z czym Franek czuje wewn˛etrzny
niepokój, zwiazany
˛
z faktem, że może gdzieś pogubić bezcenne korale. Dlatego też chciałby zminimalizować
maksymalna˛ liczb˛e korali, które w jakimkolwiek momencie składania naszyjnika b˛eda˛ leżeć gdzieś na boku.

Wejście
Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera jedna˛ liczb˛e całkowita˛ L (1 ≤ L ≤ 1 000) — liczb˛e korali,
które maja˛ wejść w skład naszyjnika. Kolejny wiersz zawiera ciag
˛ L liter G, S i/lub B (reprezentujacych
˛
odpowiednio złoty, srebrny i brazowy
˛
koral), opisujacy
˛ wynikowe ułożenie korali w naszyjniku. (Czyli
układ, który powstaje przez przeci˛ecie naszyjnika w jakimś punkcie i wyprostowanie sznurka.) Trzeci wiersz
zawiera ciag
˛ złożony z L liter, opisujacy
˛ kolejność korali na pr˛eciku. Franek może zdejmować korale jedynie
z lewego końca pr˛ecika. Możesz założyć, że złożenie żadanego
˛
naszyjnika z korali ułożonych na pr˛eciku jest
możliwe.

Wyjście
Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać minimalna˛ możliwa˛ liczb˛e korali, które Franek b˛edzie
musiał odłożyć gdzieś na bok w trakcie procesu składania naszyjnika.

Przykład
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poprawnym wynikiem jest:
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Franek odkłada najpierw jeden srebrny koral na sznurek. Niezależnie od miejsca, które w ostatecznym
ułożeniu na sznurku zajmie ów koral, obaj jego sasiedzi
˛
musza˛ być ze złota, a zatem kolejne trzy srebrne
korale musza˛ zostać odłożone gdzieś na bok. Nast˛epnie Franek może po prostu nanizać pozostałe korale na
sznurek, wkładajac
˛ na przemian złote korale z pr˛ecika i wcześniej odłożone srebrne.
natomiast dla danych wejściowych:
8
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poprawnym wynikiem jest:
0

W tym przypadku Franek może przełożyć wszystkie korale z pr˛ecika prosto na sznurek, nanizujac
˛ złote
z jednej strony, a srebrne z drugiej. Nie musi on wi˛ec odkładać ani jednego korala na bok.
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