
Sklep

Dostępna pamięć: 32 MB.

Małgosia prowadzi swoją własną działalność gospodarczą — jest właścicielką sklepu. W każdy po-
niedziałek otrzymuje nową dostawę z magazynu. Aby nie mylić się w księgowości, Gosia ponumerowała
wszystkie znajdujące się w sklepie artykuły. Z każdą dostawą sporządzany jest raport — lista z informacją
o konkretnej paczce: numer produktu i jego ilość. Wycieńczona pracą właścicielka nie ma już sił na szyb-
kie rozliczenie dostawcy z zamówienia. W takim momencie zwraca się do Ciebie, zaufanego informatyka,
z prośbą o pomoc.

Zadanie
Opracuj program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia opis raportu,

• podsumuje zamówienie,

• wypisze na standardowe wyjście wynik.

Wejście
W pierwszym wierszu znajduje się liczba N (1 ≤ N ≤ 1.000.000), oznaczająca ilość wierszy w raporcie.
W każdej z następnych N linii zapisano dwie liczby A i K (1 ≤ A ≤ 109,1 ≤ K ≤ 100) oznaczające
kolejno numer produktu oraz jego ilość.

Wyjście
W pierwszym wierszu powinna się znaleźć liczba P określająca ilość różnych produktów przywiezionych
tego dnia do sklepu. Każda z kolejnych P linii zawiera dwie liczby A i S, gdzie A to numer produktu, zaś S
to sumaryczna ilość jaka wpłynęła tego dnia do sklepu (możesz założyć, że liczba S nie przekroczy wartości
231−1). Kolejne numery produktów powinny występować w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiały się
na wejściu.

Przykład
Dla danych wejściowych:
6
2 1
3 11
1 4
3 2
7 1
2 1

poprawnym wynikiem jest:

1



4
2 2
3 13
1 4
7 1

Rozwiązanie
Najprostsze rozwiązanie polega na przeprowadzeniu symulacji zdarzeń opisanych w pliku wejściowym

przy pomocy listy. Dla kolejnych wierszy raportu dodajemy produkt i jego ilość. W tym celu sprawdzamy
listę już podsumowanych produktów. Jeśli znaleźliśmy produkt, to aktualizujemy ilość w liście, w przeciw-
nym wypadku dodajemy nowy produkt na jej końcu. Złożoność obliczeniowa wynosi O(n2), zdecydowanie
za wiele względem ograniczeń podanych w treści zadania.

Jeśli do każdego wiersza w raporcie dodamy zmienną oznaczającą kolejność występowania na wejściu,
będziemy mogli dokonać sortowania według numeru produktu. Wtedy nie musimy za każdym razem prze-
szukiwać całej listy w poszukiwaniu wpisu dotyczącego tego samego produktu — etap zliczania produk-
tów jednego typu zajmuje łącznie czas O(n). Po przetworzeniu raportu zostaje nam posortować produkty
względem kolejności na wejściu i wypisać wynik. Jeśli założymy, że sortowanie działa w czasie O(nlog n),
to ostatecznie mamy właśnie taką złożoność.

Gdyby ograniczenia na numer produktu były o kilka rzędów wielkości mniejsze, moglibyśmy skorzystać
z sortowania kubełkowego. W zwykłym przypadku każdy kubełek jest pojedynczą komórką tablicy. Na nasz
użytek stanie się listą przechowującą wiele różnych wartości, wtedy możemy spamiętać dużą liczbę pro-
duktów w ograniczonej pamięci. Aby wiedzieć do jakiego miejsca w tablicy kubełków trafi badany produkt
należy określić pewien sposób przeliczania numeru produktu na indeks tablicy. Na przykład w tablicy 100 ku-
bełków indeksowanej od zera możemy przypisywać produkty według dwóch ostatnich cyfr, co odpowiada
operacji dzielenia modulo 100 przeprowadzonej na numerze produktu.

Taka technika programistyczna nazywa się haszowaniem (ang. hashing) i jest tłumaczona dość niecelnie
na język polski jako mieszanie. Nasza tablica list–kubełków to tablica haszująca (zwana także macierzą roz-
proszoną), a funkcję przeliczającą numer produktu na indeks tablicy określa się mianem funkcji haszującej.
W najprostszym przypadku funkcja haszująca będzie postaci f (x) = x modulo n, gdzie n oznacza rozmiar
tablicy haszującej.

Rozważmy efektywność haszowania w tym zadaniu. Zauważmy, że równomierny rozkład produktów
w tablicy haszującej działa na naszą korzyść. W przypadku, gdy wszystkie (lub prawie wszystkie) produkty
trafiają do jednej listy otrzymujemy rozwiązanie działające w czasie O(n2). W ogólności chcemy mini-
malizować długości list w tablicy haszującej, ponieważ sprawdzenie występowania produktu o określonym
numerze wymaga dokonania przeglądu odpowiedniej listy. W idealnym przypadku (tzw. haszowanie do-
skonałe) każdy produkt trafia do oddzielnego pola tablicy. Dobremu rozkładowi danych w macierzy sprzyja
przyjęcie odpowiednio dużej liczby pierwszej jako rozmiaru; unikać należy liczb parzystych.
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