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บั๊กหายาก
ในบานของคุณภัค บลังคอน มีแมลงอยู N ตัว หมายเลขตั้งแต 0 ถึง N − 1 แมลงแตละตัวจะมี สายพันธุ ซึ่งมีคาไดตั้งแต 0 ถึง 109
แมลงหลายตัวอาจจะมีสายพันธุเดียวกันได
สมมติวาเราจัดกลุมแมลงตามสายพันธุ เรานิยามวาระดับสายพันธุ (cardinality) ที่พบบอยที่สุด คือจํานวนของแมลงในแตละกลุมสาย
พันธุที่ม ีจํานวนแมลงมากที่สุด

ในทํานองเดียวกัน ระดับสายพันธุที่หายากที่สุด คือจํานวนของแมลงในแตละกลุมสายพันธุที่ม ีจํานวน

แมลงนอยที่สุด
ยกตัวอยางเชน มีแมลง 11 ตัว โดยที่สายพันธุของแมลงแตละตัวเปน [5, 7, 9, 11, 11, 5, 0, 11, 9, 100, 9] ในกรณีนี้ ระดับสาย
พันธุที่พบบอยที่สุด คือ 3 เนื่องจากกลุมที่ม ีจํานวนแมลงมากที่สุดคือสายพันธุ 9 และสายพันธุ 11 โดยแตละกลุมสายพันธุมีแมลง 3 ตัว
ระดับสายพันธุที่หายากที่สุด คือ 1 เนื่องจากกลุมที่ม ีจํานวนแมลงนอยที่สุดคือสายพันธุ 7, สายพันธุ 0 และสายพันธุ 100 โดยแตละ
กลุมสายพันธุมีแมลง 1 ตัว
คุณภัค บลังคอนไมรูจักสายพันธุของแมลงเลย แตเขามีเครื่องวิเคราะหที่ม ีปุมหนึ่งปุมที่สามารถใหขอมูลบางอยางเกี่ยวกับสายพันธุของ
แมลงได โดยเริ่ม แรก เครื่องวิเคราะหจะวาง ในการใชเครื่องวิเคราะห จะมีสามกระบวนการใหเลือก
1. ใสแมลงเขาไปในเครื่องวิเคราะห
2. นําแมลงออกจากเครื่องวิเคราะห
3. กดปุมบนเครื่องวิเคราะห
สําหรับแตละกระบวนการ สามารถทําไดไมเกิน 40 000 ครั้ง
เมื่อปุมถูกกด เครื่องวิเคราะหจะรายงานระดับสายพันธุที่พบบอยที่สุด จากการพิจารณาเฉพาะแมลงที่อยูในเครื่อง
ปญหาของคุณคือหาคาระดับสายพันธุที่หายากที่สุดในบรรดาแมลงทั้ง N ตัวที่พบในบานของคุณภัค บลังคอนโดยใชเครื่องวิเคราะห
นอกจากนั้น ในบางปญหายอย คะแนนของคุณจะขึ้นอยูกับจํานวนการเรียกใชกระบวนการที่ม ากที่สุด (ดูรายละเอียดในปญหายอย)

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม
คุณตองเขียนฟงกชันตอไปนี้
int min_cardinality(int N)

N : จํานวนแมลง

ฟงกชันนี้ตองคืนคาระดับสายพันธุที่หายากที่สุดจากแมลงทั้ง N ตัวที่อยูในบานของคุณภัค บลังคอน
ฟงกชันนี้จะถูกเรียกเพียงครั้งเดียวเทานั้น
ฟงกชันดังกลาวสามารถเรียกใชฟงกชันตอไปนี้:
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void move_inside(int i)

i: ระบุหมายเลขของแมลงที่จะใสเขาไปในเครื่องวิเคราะห โดยที่ i มีคาไดตั้งแต 0 ถึง N − 1

ถาแมลงตัวที่ระบุอยูภายในเครื่องวิเคราะหอยูแลว ฟงกชันนี้จะไมมีผลตอเซตของแมลงที่อยูในเครื่อง แตจะถูกนับเปนการเรียก
ใชฟงกชันหนึ่งครั้ง
ฟงกชันนี้สามารถถูกเรียกไดสูงสุด 40 000 ครั้ง
void move_outside(int i)

i: ระบุหมายเลขของแมลงที่จะนําออกจากเครื่องวิเคราะห โดยที่ i มีคาไดตั้งแต 0 ถึง N − 1

ถาแมลงตัวที่ระบุอยูนอกเครื่องวิเคราะหอยูแลว ฟงกชันนี้จะไมมีผลตอเซตของแมลงที่อยูในเครื่อง แตจะถูกนับเปนการเรียกใช
ฟงกชันหนึ่งครั้ง
ฟงกชันนี้สามารถถูกเรียกไดสูงสุด 40 000 ครั้ง
int press_button()
ฟงกชันนี้คืนคาเปนระดับสายพันธุที่พบบอยที่สุด โดยการวิเคราะหจากแมลงที่อยูในเครื่องเทานั้น
ฟงกชันนี้สามารถถูกเรียกไดสูงสุด 40 000 ครั้ง
เกรดเดอรจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
กลาวคือสายพันธุของแมลงทั้ง
min_cardinality จะถูกเรียก

N

ตัว

จะถูกกําหนดไวลวงหนากอนที่

ตัวอยาง
พิจารณาตัวอยางสถานการณที่ม ีแมลง 6 ตัว แตละตัวมีสายพันธุเปน [5, 8, 9, 5, 9, 9] ตามลําดับ ฟงกชัน min_cardinality
ถูกเรียกดังตอไปนี้
min_cardinality(6)
ฟงกชันดังกลาวอาจจะเรียกฟงชัน move_inside, move_outside และ press_button ตามลําดับตอไปนี้
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ฟงกชัน

คาที่ไ ด

แมลงในเครื่องวิเคราะห

สายพันธุของแมลงในเครื่องวิเคราะห

{}

[]

{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]

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

ณ จุดนี้ จะมีขอมูลเพียงพอที่จะสรุปไดวาระดับสายพันธุที่หายากที่สุดคือ 1 ดังนั้น ฟงกชัน min_cardinality ควรจะคืนคา 1
ในตัวอยางนี้ move_inside ถูกเรียก 7 ครั้ง, move_outside ถูกเรียก 1 ครั้ง และ press_button ถูกเรียก 6 ครั้ง

ขอจํากัด
2 ≤ N ≤ 2000

ปญหายอย
1. (10 points) N ≤ 200
2. (15 points) N ≤ 1000
3. (75 points) ไมมีขอจํากัดเพิ่ม เติม
ถามีกรณีทดสอบใดที่การเรียกฟงกชัน move_inside, move_outside หรือ press_button ไมสอดคลองกับขอจํากัดที่
ระบุไ วในรายละเอียดการเขียนโปรแกรม หรือคืนคา min_cardinality ที่ไ มถูกตอง คะแนนของคุณในปญหายอยนั้นจะเปน 0
กําหนดให q คือคาที่ม ากที่สุดจากสามคาดังตอไปนี้: จํานวนการเรียก move_inside, จํานวนการเรียก move_outside และ
จํานวนการเรียก press_button
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ในปญหายอยที่ 3 คุณสามารถไดคะแนนบางสวน กําหนดให m คือคาที่ม ากที่สุดของ N จากกรณีทดสอบทุกกรณีใ นปญหายอยนี้
คะแนนของคุณในปญหายอยนี้จะถูกคํานวนตามตารางตอไปนี้:
q

เงื่อนไข

คะแนน

20 < m

0 (รายงานเปน "Output isn’t correct" ใน CMS)

6 < m ≤ 20

225
m−2

3<m≤6

81 − 23 m2

m≤3

75

เกรดเดอรตัวอยาง
กําหนดให T เปนอารเรยของจํานวนเต็ม N ตัว โดยที่ T [i] คือสายพันธุของแมลงตัวที่ i
เกรดเดอรตัวอยางจะอานคาอินพุตตามรูปแบบตอไปนี้:
บรรทัดที่ 1: N

บรรทัดที่ 2: T [0] T [1] … T [N − 1]
ถาเกรดเดอรตรวจพบวามีการละเมิดโปรโตคอล เอาทพุตของเกรดเดอรตัวอยางจะเปน Protocol

Violation:

<MSG>

โดยที่ <MSG> มีคาใดคาหนึ่งตอไปนี้:
invalid parameter: ในการเรียกใช move_inside หรือ move_outside คาของ i ไมอยูในชวงตั้งแต 0 ถึง

N −1
too

many

calls:

มีการเรียกใชฟงกชันใดฟงกชันหนึ่งจาก

press_button มากกวา 40 000 ครั้ง

move_inside,

move_outside

หรือ

หากไมพบปญหา เอาทพุตของของเกรดเดอรตัวอยางจะอยูในรูปแบบตอไปนี้:
บรรทัดที่ 1: คาที่ไ ดจากการเรียก min_cardinality
บรรทัดที่ 2: q
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