Задача 1/2000 от конкурса по програмиране
на PC Magazine и Musala Soft

КАТАЛОГ


Търговска фирма иска да изгради система за автоматична обработка на каталог от стоки. Системата трябва да поддържа добавяне, търсене и изтриване на стоки от каталога. За всяка стока трябва да се поддръжа автоматично и пореден номер, който съответства на реда на постъпването й в каталога. Този пореден номер трябва винаги да бъде число между 1 и броя на стоките в каталога, такова че всяка по-късно постъпила стока да има по-голям номер от всяка по-рано постъпила. Следователно при изтриване на някоя стока от каталога, стоките постъпили след нея трябва да намалят поредния си номер с 1. Всички стоки имат различни имена и в каталога стоките не могат да се повтарят. Понеже фирмата разпространява каталога в два варианта – подреден по име на стоките и подреден по реда на постъпване, е необходимо системата да може да търси и изтрива стоки не само по име, но и по пореден номер и по лексикографски номер в каталога. За лексикографски номер в каталога се счита поредният номер на стоката при положение, че стоките в каталога са подредени лексикографски в нарастващ ред по имената им. Следователно лексикографският номер също е винаги число между 1 и броя стоки в каталога. Операциите за достъп, които трябва да се поддържат са следните – добавяне на стока, търсене по име, по пореден номер и по лексикографски номер, изтриване по име, по пореден номер и по лексикографски номер. Каталозите, с които работи фирмата могат да бъдат огромни и затова бързината на достъп е от голямо значение.

Задача: Даден е текстов файл, който съдържа последователност от команди за работа с каталога от стоки, разположени всяка на отделен ред. Командите са от следните типове:
	ADD <име_на_стока> – Добавя нова стока в каталога, ако я няма. Стоката добива автоматично пореден номер, равен на броя стоки в каталога увеличен с единица. Операцията връща резултат “ADDED: <име_на_стока>” при успешно добавяне или “DUPLICATES NOT ALLOWED”, ако стоката вече я има в каталога.

FS <име_на_стока> – Търси стока със зададеното име в каталога и връща поредния й номер. Връща резултат “FOUND: <пореден_номер>” ако стоката е в каталога или “NOT FOUND” ако я няма.
FN <пореден_номер > – Търси стоката със зададения пореден номер в каталога и връща името й. Връща резултат “FOUND: <име_на_стока>” ако стоката е в каталога или “NOT FOUND” ако я няма.
FL <лексикографски_номер> – Търси стоката, която при лексикографска подредба на стоките в каталога има зададения пореден номер и връща името й. Връща резултат “FOUND: <име_на_стока>” ако стоката е в каталога или “NOT FOUND” ако я няма.
DS <име_на_стока> – Изтрива от каталога стоката със зададеното име. Преномерира стоките, така че поредните и лексикографските им номера да отговарят на изискванията. Връща резултат “DELETED: <пореден_номер>” ако стоката е успешно изтрита или “NOT FOUND” ако такава стока няма в каталога.
DN <пореден_номер > – Изтрива от каталога стоката със зададения пореден номер. Преномерира стоките, така че поредните и лексикографските им номера да отговарят на изискванията. Връща резултат “DELETED: <име_на_стока>” ако стоката е успешно изтрита или “NOT FOUND” ако такава стока няма в каталога.
DL <лексикографски_номер> – Изтрива от каталога стоката, която при лексикографска подредба на стоките в каталога има зададения номер. Преномерира стоките, така че поредните и лексикографските им номера да отговарят на изискванията. Връща резултат “DELETED: <име_на_стока>” ако стоката е успешно изтрита или “NOT FOUND” ако такава стока няма в каталога.
Всяка от допустимите 7 команди се състои от една ключова дума, написана с главни букви и един параметър (име на стока или число). За име на стока не се допускат празени низове и низове, започващи или завършващи с интервал. Между командите и параметрите има точно един интервал. Всеки резултат от команда се състои от кратко съобщение също с главни букви и евентуално едно число или име на стока, отделени с точно един интервал от съобщението. При грешна команда системата трябва да връща за резултат от изпълнението й “SYNTAX ERROR”.
Задачата е да се напише програма, която изпълнява последователно командите от входен файл с име CATALOG.INP и генерира резултатен файл с име CATALOG.OUT, като за всяка команда от входния файл записва резултата от нейното изпълнение в изходния файл. Всяка команда, както и всеки резултат от команда се състои от точно един ред. Входният файл съдържа само команди, а резултатният файл само резултати от команди (при това същият брой). Входът може да се състои от огромен брой команди, но дължината на всяка команда (заедно с параметрите й) няма да надвишава 250 символа. Входния файл ще съдържа само следните символи: букви от латинската азбука, цифри, интервал, символ за край на ред. Наредбата на символите при лексикографска наредба е стандартната: първи е символът интервал, след това са цифрите, след тях главните латински букви по азбучен ред и накрая малките латински букви по азбучен ред, както е в стандартната ASCII таблица. При лексикографска наредба низът B=b1b2…bm е след низа A=a1a2…an точно когато съществува индекс i (i>0, in, im), такъв че a1=b1, a2=b2, … ai-1=bi-1 и ai<bi.


Пример 1:

CATALOG.INP

ADD GSM Nokia 7110
ADD GSM Siemens S25
ADD GSM Philips Spark
FN 1
FS GSM Philips Spark
DN 1
FN 1

CATALOG.OUT

ADDED: GSM Nokia 7110
ADDED: GSM Siemens S25
ADDED: GSM Philips Spark
FOUND: GSM Nokia 7110
FOUND: 3
DELETED: GSM Nokia 7110
FOUND: GSM Siemens S25




Пример 2:

CATALOG.INP

ADD memory 64 MB DIMM
ADD HDD 15 GB MAXTOR
ADD monitor CTX 19
ADD CDROM 32X Teac
FS monitor CTX 19
ADD CPU AMD Athlon 550
FN 4
FL 2
FS keyboard
DS monitor CTX 19
FN 5
ADD main board ACORP
FL 5
DN 1
DN 5
DL 3
FL 6
CHECK mouse Logitech
FL 3
ADD CDROM 32X Teac


CATALOG.OUT

ADDED: memory 64 MB DIMM
ADDED: HDD 15 GB MAXTOR
ADDED: monitor CTX 19
ADDED: CDROM 32X Teac
FOUND: 3
ADDED: CPU AMD Athlon 550
FOUND: CDROM 32X Teac
FOUND: CPU AMD Athlon 550
NOT FOUND
DELETED: 3
NOT FOUND
ADDED: main board ACORP
FOUND: memory 64 MB DIMM
DELETED: memory 64 MB DIMM
NOT FOUND
DELETED: HDD 15 GB MAXTOR
NOT FOUND
SYNTAX ERROR
FOUND: main board ACORP
DUPLICATES NOT ALLOWED


