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Ең сирек жәнд ктер
Пак Блангконның үй н ң айналасында жүг р п жүрген 0-ден N − 1-ге дей н нөм рленген N
жәнд к бар.
Әр жәнд кт ң 0 мен 109 арасындағы бүт н сан болатын түр бар. Б рнеше жәнд кт ң түр б рдей
болуы мүмк н.
Жәнд ктер түрлер бойынша топтарға бөл нген дей к. Б з ең жи жәнд к түр н ң кардиналдығы
деп ең көп жәнд ктер бар топтың ш ндег жәнд ктерд ң санын айтамыз. Ұқсас түрде, ең
сирек жәнд к түр н ң кардиналдығы деп ең аз жәнд ктер бар топтың ш ндег жәнд ктерд ң
санын айтамыз.
Мысалға, 11 жәнд к бар дей к. Олардың түрлер [5, 7, 9, 11, 11, 5, 0, 11, 9, 100, 9]. Осы жағдайда,
ең жи жәнд к түр н ң кардиналдығы 3. Ең көп жәнд г бар топтар - 9 және 11 түрлер .
Әрқайсысында 3 жәнд к бар. Ең сирек жәнд к түр н ң кардиналдығы 1. Ең аз жәнд г бар
топтар - 7, 0 және 100 түрлер . Әрқайсысында 1 жәнд к бар.
Пак Блангкон ешқандай жәнд кт ң түр н б лмейд . Оның жалғыз ғана батырмасы бар
машинасы бар. Батырма жәнд ктерд ң түр жөн нде б раз ақпарат бере алады. Бастапқыда,
машина бос. Машинаны қолдану үш н, үш түрл операцияны жасауға болады:
1. Жәнд кт машинаның ш не к рг зу.
2. Жәнд кт машинаның ш нен шығару,
3. Машинаның батырмасын басу.
Кез-келген операцияның түр н ең көп дегенде 40000 рет қолдануға болады.
Батырма басылған кезде, машина өз н ң ш ндег жәнд ктерд ғана қарастырған кездег ең
жи жәнд к түр н ң кардиналдығын баяндайды.
С зд ң тапсырмаңыз - ең сирек жәнд к түр н ң кардиналдығын анықтау. Сонымен қатар,
кейб р бөл мшелерде с зд ң ұпайыңыз белг л б р түрд ң ең көп қолданылған операция
санына байланысты (көб рек ақпарат үш н Бөл мшелер секциясын көр н з).

Іске асыру мәл меттер
С зге келес функцияны ске асыру керек:
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int min_cardinality(int N)

N : жәнд ктерд ң саны.
Бұл функция Пак Блангконның үй ндег бүк л жәнд ктерд ң арасында ең сирек жәнд к
түр н ң кардиналдығын қайтару керек.
Бұл функция тура б р рет шақырылады.
Үст нг функция келес функцияларды шақыра алады:
void move_inside(int i)

i: машинаның ш не к рг зет н жәнд кт ң нөм р . i мән 0 және N − 1 (қоса алғанда)
арасында болу керек.
Егер бұл жәнд к машинаның ш нде болған болса, бұл шақырудың машинаның ш ндег
жәнд ктерге ешқандай әсер болмайды. Б рақ, бұл бәр б р жеке шақыру рет нде
саналады.
Бұл функция ең көп дегенде 40 000 рет қана шақырыла алады.
void move_outside(int i)

i: машинаның ш нен шығаратын жәнд кт ң нөм р . i мән 0 және N − 1 (қоса алғанда)
арасында болу керек.
Егер бұл жәнд к машинаның сыртында болған болса, бұл шақырудың машинаның
ш ндег жәнд ктерге ешқандай әсер болмайды. Б рақ, бұл бәр б р жеке шақыру рет нде
саналады.
Бұл функция ең көп дегенде 40 000 рет қана шақырыла алады.
int press_button()
Бұл функция машинаның ш ндег жәнд ктерд ғана қарастырған кездег ең жи жәнд к
түр н ң кардиналдығын баяндайды.
Бұл функция ең көп дегенде 40 000 рет қана шақырыла алады.
Бағалаушы адаптивт емес. Демек, бүк л N жәнд кт ң түр min_cardinality
шақырылуына дей н белг ленген.

Мысал
Түрлер [5, 8, 9, 5, 9, 9] болатын 6 жәнд к бар жағдайды қарастырайық. min_cardinality
функция келес жолмен шақырылады:
min_cardinality(6)
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Функция келес жолмен move_inside, move_outside және press_button функцияларын
шақыра алады.
Қайтару

Машина ш ндег

Машина ш ндег

мән

жәнд ктер

жәнд ктерд ң түрлер

{}

[]

{0}

[5]

{0}

[5]

{0, 1}

[5, 8]

{0, 1}

[5, 8]

{0, 1, 3}

[5, 8, 5]

{0, 1, 3}

[5, 8, 5]

move_inside(2)

{0, 1, 2, 3}

[5, 8, 9, 5]

move_inside(4)

{0, 1, 2, 3, 4}

[5, 8, 9, 5, 9]

move_inside(5)

{0, 1, 2, 3, 4, 5}

[5, 8, 9, 5, 9, 9]

{0, 1, 2, 3, 4, 5}

[5, 8, 9, 5, 9, 9]

{0, 1, 2, 3, 4, 5}

[5, 8, 9, 5, 9, 9]

{0, 1, 2, 3, 4, 5}

[5, 8, 9, 5, 9, 9]

{0, 1, 2, 3, 4}

[5, 8, 9, 5, 9]

{0, 1, 2, 3, 4}

[5, 8, 9, 5, 9]

Шақыру

move_inside(0)
press_button()

1

move_inside(1)
press_button()

1

move_inside(3)
press_button()

press_button()

2

3

move_inside(5)
press_button()

3

move_outside(5)
press_button()

2

Осы кезде, ең сирек жәнд к түр н ң кардиналдығы 1 екен н анықтау үш н жетк л кт мәл мет
бар. Сондықтан, min_cardinality функциясы 1 қайтару керек.
Бұл мысалда, move_inside 7 рет, move_outside 1 рет, және press_button 6 рет шақырылды.

Шектеулер
2 ≤ N ≤ 2000

Бөл мшелер
1. (10 ұпай) N ≤ 200
2. (15 ұпай) N ≤ 1000
3. (75 ұпай) Қосымша шектеулер жоқ.
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Егер тест л к жағдайдың б реу нде move_inside, move_outside, немесе press_button
функцияларының шақырулары Іске асыру мәл меттер секциясында баяндалған шектеулерге
бағынбаса, немесе min_cardinality-дың қайтарылған мән қате болса, сол бөл мше үш н
с зд ң шеш м зд ң ұпайы 0 болады.

q деп келес үш мәнн ң максимумын белг лей к: move_inside шақырулар саны, the
move_outside шақырулар саны, және press_button шақырулар саны.
Үш нш бөл мшеде, с з жартылай ұпай ала аласыз.

m деп осы бөл мшедег бүк л тест л к жағдайлардағы ең жоғары

q
N

мән н белг лей к. С зд ң

осы бөл мшедег ұпайыңыз келес кесте арқылы саналады:
Шарт

Ұпайлар

20 < m

0 (CMS-те "Output isn’t correct" деп белг ленед )

6 < m ≤ 20

225
m−2

3<m≤6

81 − 23 m2

m≤3

75

Үлг бағалаушы
T деген N сандардың жиыны болсын. T [i] - i- нш жәнд кт ң түр .
Үлг бағалаушы енг збен келес форматта оқиды:
жол 1: N
жол 2: T [0] T [1] … T [N − 1]
Егер үлг бағалаушы протокол бұзылуын байқаса, үлг бағалаушының шықпасы Protocol
Violation: <MSG> болады. Мұнда <MSG> келес лерд ң б реу болады:
invalid parameter: move_inside немесе move_outside шақыруында, i мән 0 және

N − 1 (қоса алғанда) арасында емес.
too

many

calls:

move_inside,

move_outside,

немесе

press_button

функцияларының кез-келген н ң шақыру саны 40 000-нан асып кетт .
Басқа жағдайда, үлг бағалаушының шықпасы келес форматта болады:
жол 1: min_cardinality қайтару мән
жол 2: q
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