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Clasa a VII-a
Problema 1 – char

100 puncte

Alex a primit de la MoşCră
ciun un joc foarte interesant. Jocul este format dintr-un text cu n litere mici ale
alfabetului englez. Fiecare literăare o anumităputere, datăprintr-un numă
r natural. Puterea k a unei litere c
constăîn faptul că
, dacăaceasta este atinsăatunci toate literele din secvenţ
a de k litere, din stânga ş
i din
dreapta se transformăîn c. Spre exemplu, dacălitera x are puterea 2, atunci dupăatingere, textul
abcbxpbrr se transformă în abxxxxxrr. Cunoscând puterea fiecă
rei litere, jocul constă în
determinarea numă
rului maxim m de litere, care dupăatingere sătransforme orice literădin text cel mult
odată
.

Cerinţ
ă
Scrieţ
i un program care săciteascăun text cu n litere, puterea fiecă
rei litere ş
i săafiş
eze numă
rul de litere
din text cu puterea maximă
, notat cu q precum ş
i numă
rul m.

Date de intrare
În fiş
ierul char.in se dau:
-pe prima linie: numă
rul natural n
-pe a doua linie: cele n litere ale textului fă
răspaţ
iu între ele
-pe a treia linie: numă
rul h de litere distincte din text
-pe a patra linie: h numere naturale separate între ele prin câte un spaţ
iu reprezentând puterea literelor din
text în ordine alfabetică
.

Date de ieş
ire
Fiş
ierul char.out va conţ
ine pe prima linie numă
rul q ş
i pe a doua linie numă
rul m.
Restricţ
ii ş
i precizări

1 ≤ n ≤ 10000,
1 ≤ putere literă ≤ 100
Dacăîn stânga sau dreapta unei litere sunt mai puţ
ine litere decât puterea, atunci atingerea ei conduce la
transformarea tuturor literelor din stânga, respectiv dreapta.
Se acordă30% din punctaj pentru determinarea numă
rului q ş
i 70% din punctaj pentru determinarea
numă
rului m.
Prima literădin text este pe poziţ
ia 1, a doua literăpe poziţ
ia 2, ş
i aş
a mai departe.

Exemplu
char.in

char.out

12
acbbxacbbbxb
4
2 5 3 2

6
3

Timp maxim de execuţ
ie/test: 1 secundă

Explicaţie
Litera a are puterea 2 , litera b puterea 5, litera
c puterea 3 , respectiv litera x are puterea 2 .
Litera cu puterea maximă este b şi apare în
secvenţă de 6 ori.
Numărul maxim de litere, care pot fi atinse astfel
încât oricare literă a textului să se transforme
cel mult odată este 3 (de exemplu se pot atinge
literele de pe poziţiile 1 , 6 , 11).
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Se construieş
te un vector v=(v[1], v[2],…,v[h]) cu literele distincte din text, astfel fiecă
rei litere v[i] îi
corespunde o putere p[i], i=1,...,h.
Se determinăîn max puterea maximăş
i apoi poziţ
iile literelor cu puterea egalăcu max în text. Pentru fiecare
astfel de literădeterminatăanterior, se incrementeazăvariabila q.
Pentru a doua cerinţ
ăse observăfaptul căfiecărei litere îi corespunde o porţ
iune continuăde litere din text. O
astfel de porţ
iune este caracterizatăprin capă
tul din stânga, respectiv dreapta. Determină
m în doi vectori
st=(st[1],...,st[n]), dr=(dr[1],...,dr[n]) aceste capete de porţ
iuni.
Acum problema se reduce la determinarea unui număr maxim de porţ
iuni disjuncte. Acest numă
r este numă
rul
că
utat m.

