
Zliczacz liter

Dostępna pamięć: 32 MB.

Koło Młodych Miłośników Łamania Szyfrów pracuje nad oprogramowaniem służącym do odszyfrowa-
nia pewnego starożytnego manuskryptu. Jądrem systemu zostanie samouczący się analizator tekstu, a jego
pierwszym modułem “zliczacz liter”, którego opracowanie powierzono Tobie.

Zadanie
Opracuj program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia tekst do analizy,

• dla każdej litery obliczy liczbę jej wystąpień w tekście,

• wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba N, oznaczająca liczbę wierszy tekstu do analizy (N ≤ 150).
W każdym z następujących N znajduje się ciąg złożony z maksymalnie 200 znaków spośród małych i wiel-
kich liter alfabetu łacińskiego (’a’..’z’, ’A’..’Z’) oraz spacji.

Wyjście
W kolejnych wierszach należy wypisywać litery od ’a’ do ’z’ i od ’A’ do ’Z’ (w tej kolejności), pojedynczą
spację oraz liczbę oznaczającą ilość wystąpień tej litery w analizowanym tekście. Litery nie występujące
w tekście należy pominąć.

Przykład
Dla danych wejściowych:
2
ala ma kota
Ola ma psa

poprawnym wynikiem jest:
a 7
k 1
l 2
m 2
o 1
p 1
s 1
t 1
O 1

1



znak a b c d e . . .
wystąpienia 3 1 2 1 0 . . .

Tablica 1: Przykład przełożenia ciągu aabcdac na wartości w kubełkach.

Rozwiązanie
Problem postawiony w zadaniu można rozwiązać analogicznie do sortowania kubełkowego. W przy-

padku ogólnym mamy alfabet Σ (jego liczność będę oznaczał |Σ|), a każdemu znakowi z tego alfabetu odpo-
wiada jeden kubełek. Potrzebujemy na to O(|Σ|) pamięci.

Na początku opróżniamy wszystkie kubełki (ustalamy wartości w nich na 0), co zajmuje czas O(|Σ|).
Następnie wczytujemy kolejne porcje tekstu, przetwarzając je na bieżąco. Przetworzenie polega na przebiegu
po znakach wczytanego ciągu i zwiększaniu wartości w kubełkach odpowiadającym znakom w ciągu. Jeśli
przez n oznaczymy łączną ilość znaków we wszystkich ciągach danych na wejściu, to wtedy ten etap zajmuje
czas O(n). Zostaje nam jeszcze wypisanie wyniku, na które składa się iteracja po wszystkich kubełkach
i wypisanie ich zawartości (jeśli jest niezerowa) wraz z odpowiadającym znakiem. Złożoność wszystkich
operacji wynosi zatem O(|Σ|+n). Przykład działania algorytmu można zobaczyć w tabeli 1.

W naszym przypadku alfabet jest ustalony z góry — składa się z dokładnie 52 znaków (po 26 liter małych
i wielkich alfabetu łacińskiego), wobec czego można pominąć czynnik |Σ| jako stały, a w dodatku niezna-
czący. Mamy więc złożoność czasową rzędu O(n), co dla rozmiaru danych wejściowych w tym zadaniu
jest wartością więcej niż rozsądną.

2


