
 

 

Sherlock and Smallest Window 
Watson có vô số nguồn cung cấp K loại đối tượng được đánh số từ 1 tới K. Anh ấy tạo ra một 
mảng A gồm N đối tượng A1, A2, ..., AN.  

Bây giờ, anh ấy sẽ cập nhật mảng này Q lần. Ở lần cập nhật thứ i, anh ấy sẽ thay thế một đối 
tượng đang tồn tại trong mảng bằng một đối tượng thuộc loại khác từ 1 tới K. Tức là: Axi = yi. 

Sau mỗi làn cập nhật, anh ấy muốn Sherlock tìm ra  kích thước nhỏ nhất của đoạn con liên tục 
gồm tất cả các loại đối tượng. Tức là: giá trị nhỏ nhất của R - L + 1 để mà số số các giá trị khác 
nhau của mảng AL, AL + 1, ..., Ar là K. Nếu không có đoạn con nào tồn tại, Sherlock in ra -1. 

Dữ liệu vào 

• Dòng đầu tiên chứa N, K và Q – lần lượt là số đối tượng trong mảng, số loại đối tượng và 
số lần cập nhật.  

• Dòng tiếp theo gồm N số nguyên thể hiện mảng A ban đầu.  
• Dòng thứ i của Q dòng tiếp theo chứa số nguyên xi và yi thể hiện thông số cập nhật của 

lần cập nhật thứ i. 

Dữ liệu ra 

• Ở mỗi lần cập nhật, in ra một số nguyên trong một dòng thể hiện kích thước nhỏ nhất của 
đoạn con liên tục gồm tất cả các loại đối tượng. Nếu không có đoạn con nào tồn tại, in ra 
-1. 

Ràng buộc  

• 1 ≤ N ≤ 105 
• 1 ≤ K ≤ 20 
• 1 ≤ Q ≤ 105 
• 1 ≤ xi ≤ N 
• 1 ≤ Ai, yi ≤ K 

Ví dụ 

Input: 
5 3 3 
1 1 1 1 1 
2 3 
5 2 
3 2 
 
Output: 
-1 
4 
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Giải thích 

Sau mỗi lần cập nhật đầu tiên, mảng là: [1, 3, 1, 1, 1]. Không có đoạn con  tồn tại thỏa mãn yêu 
cầu. 

Sau lần cập nhật tiếp theo, mảng là [1, 3, 1, 1, 2]. Bạn có thể thấy đoạn con liên tục [A2, A3, ..., 
A5] bao gồm tất cả các loại đối tượng. 

Sau lần cập nhật tiếp theo, mảng là [1, 3, 2, 1, 2].Bây giờ, đoạn con liên tục [A1, A2, A3] là đoạn 
con nhỏ nhất thoả mãn. 
 

 


