
Pilots
English Vietnamese
Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây:
https://oj.vnoi.info/problem/mpilot 

Charlie sở hưũ va ̀i ca ́i ma ́y bay ba ̀ gia ̀ va ̀ câ ̀n tô ́i ưu chi phi đê ̉ kiê ́m lơì

Co ́ N phi công (N chă ̃n) va ̀ câ ̀n co ́ N/2 phi ha ̀nh đoa ̀n.Mô ̃i phi ha ̀nh đoa ̀n gô ̀m 2 ngươì- 1 la ́i
chi ́nh, 1 trợ li ́. La ́i chi ́nh pha ̉i cao tuô ̉i hơn trợ ly ́. Hợp đô ̀ng cho mô ̃i phi công co ́ ghi mức lương
nê ́u anh ta la ̀ la ́i chi ́nh hoă ̣c la ̀ trợ li ́. Với mô ̃i 1 hợp đô ̀ng thi ̀ lương la ́i chi ́nh > lương trợ li ́.

Ti ̀m ca ́ch ghe ́p că ̣p sao cho tô ̉ng lương pha ̉i tra ̉ cho N ngươì la ̀ i ́t nhâ ́t.

Input

Do ̀ng đâ ̀u la ̀ N (N chă ̃n), sô ́ phi công, 2 ≤ N ≤ 10,000.

N do ̀ng tiê ́p theo, mô ̃i do ̀ng la ̀ 2 sô ́ X,Y la ̀ lương phi công thứ i nê ́u la ̀m la ́i chi ́nh hoă ̣c trợ li ́,1 ≤ Y
< X ≤ 100,000.

Ca ́c phi công să ́p tăng dâ ̀n theo tuô ̉i.

Output

Lương nho ̉ nhâ ́t câ ̀n tra ̉.

Sample

input 
4 
5000 3000 
6000 2000 
8000 1000 
9000 6000 
 
output 
19000 

input 
6 
10000 7000 
9000 3000 
6000 4000 
5000 1000 
9000 3000 
8000 6000 
 
output 
32000 
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