
Chef and Dominating Subarrays

Chef rất thích các bài toán với mảng. Gọi mảng V là dominating nếu tồn tại số x (số dominator) mà 
số lần xuất hiện của nó lớn hơn phân nửa kích thước của mảng ( tất là floor(|V|/2) ).

Ví dụ, mảng {1, 2, 1} là dominating, với số 1 là số dominator, vì phân nửa kích thước của mảng là 1
mà số 1 xuất hiện hai lần. Tương tự, mảng {1, 1, 1, 2} cũng là dominating. Mặt khác, các mảng {1, 
2, 3} và {1, 2, 2, 1} không phải là dominating.

Cho một mảng A chứa N số nguyên dương, bạn cần phải giúp Chef tìm ra số lượng những mảng 
con là dominating của A.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên N là số lượng phần tử ở trong mảng A. Dòng 
thứ hai của dữ liệu vào chứa N số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng mô tả mảng A.

Dữ liệu ra

Xuất ra kết quả trên một dòng duy nhất.

Ràng buộc

• 1 ≤ N ≤ 5 × 105 

• 1 ≤ Ai ≤ 109 

Ví dụ

Input:

5

1 2 1 2 1

Output:

9

Input:

7

1 2 3 3 2 1 3

Output:

11
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Subtasks

• Subtask 1: N ≤ 102. Điểm - 10 

• Subtask 2: N ≤ 104. Điểm - 20 

• Subtask 3: N ≤ 105. Điểm - 30 

• Subtask 4: Như ràng buộc ban đầu. Điểm - 40 

Giải thích

Test #1:
Những mang con dominating là A[1..1], A[2..2], A[3..3], A[4..4], A[5..5], A[6..6], A[1..3], 
A[2..4], A[3..5].

Test #2:
Những mang con dominating là A[1..1], A[2..2], A[3..3], A[4..4], A[5..5], A[6..6], A[7..7], 
A[3..4], A[2..4], A[3..5], A[3..7].
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