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Iekavas
Šarlote veido sarežģītas iekavu izteiksmes, kas var sastāvēt no četru veidu iekavām:
Iekavu veids
Atverošā iekava Aizverošā iekava
(
)
Parastās iekavas
[
]
Kvadrātiekavas
{
}
Figūriekavas
<
>
Leņķa iekavas
Korektas iekavu izteiksmes veido pēc šādiem likumiem:
 tukšā virkne ir korekta iekavu izteiksme;
 ja A ir korekta iekavu izteiksme, tad (A), [A], {A} un <A> arī ir korektas iekavu
izteiksmes;
 ja A un B ir korektas iekavu izteiksmes, tad to konkatenācija (“salipināšana kopā “) AB
arī ir korekta iekavu izteiksme.
Piemēram, iekavu virknes ([])<()> un {{{}}} ir, bet {(}) un [[[]] - nav korektas iekavu
izteiksmes.
Jebkuru iekavu virkni ir iespējams pārveidot par korektu iekavu izteiksmi, papildinot to ar
atbilstoša veida iekavām. Piemēram, {(}) ⇒ {}({}), {({})}, {()}() vai ({()}),
[[[]] ⇒ [[[]]].

Uzrakstiet programmu, kas nosaka mazāko iekavu skaitu, kāds nepieciešams, lai doto iekavu
virkni pārveidotu par korektu iekavu izteiksmi!
Ievaddati
Ievaddatu pirmajā rindā dota naturāla skaitļa N (iekavu virknes garums, N ≤ 1500) vērtība.
Otrajā rindā dota iekavu virkne garumā N. Virknē var būt tikai simboli ()[]{}<>.
Izvaddati
Vienīgajā rindā jāizvada vesels nenegatīvs skaitlis - mazākais iekavu skaits, kāds
nepieciešams, lai doto iekavu virkni papildinātu līdz korektai iekavu izteiksmei.
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Ierobežojumi un prasības
Atmiņas apjoma un izpildes laika ierobežojumus skatīt kā paziņojumu testēšanas sistēmā.
Klases vārds valodā Java rakstītam risinājumam: Iekavas
1.apakšuzdevuma testu ievaddati
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Apakšuzdevumi un to vērtēšana
Nr.

Testu apraksts

1.
2.
3.
4.

Uzdevuma tekstā dotie trīs testi
Iekavu virknē izmantotas tikai viena veida iekavas
Iekavu virknē izmantotas vismaz divu veidu iekavas, N ≤ 100
Bez papildu ierobežojumiem

Punkti

Kopā:

2
20
28
50
100
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