
 

 

August Challenge 2019 
Problem Code: MAXEXPR 

 
 

 
Maximize an Expression 

 
�শেফর কােছ বা�ব সংখ�ার িতনটা ধারা k1, k2,…, kN, c1, c2,…, cN এবং x1, x2,…, xN িছল।                 
দভু� াগ�বশত �স ধারা  x হািরেয় �ফেলেছ; তার �ধু এটা মেন আেছ 

x1⋅k1 + x2⋅k2 +…+ xN⋅kN = 0 
�শেফর ি�য় এ�ে�শন হল 

 
এটার মান সং�ািয়ত হেব �ধুমা� যিদ �েত�ক �েযাজ� i এর জন� xi+ci ≥ 0 হয়। এই                
এ�ে�শেনর সেব�া� মানেক F (�যসকল ধারা x এর জন� এটা সং�ািয়ত তােদর মেধ�) �ারা              
�কাশ কির। 
 
�শফেক F এবং একটা ধারা x1, x2,…, xN খুেঁজ �পেত সাহায� কেরা যােত �শেফর এ�ে�শেনর               
মান F হয়, অথবা �কান সমাধান �নই তা িনধ�ারণ কেরা (�শেফর এ�ে�শেনর মান সবসময়              
অসং�ািয়ত)। 
 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া থােক যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের।             

এরপর  T �ট�েকস এর বণ�না �দওয়া থােক। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক। 
● ি�তীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড বা�ব সংখ�া  k1, k2, …, kN থােক। 
● তৃতীয় লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড বা�ব সংখ�া  c1, c2, …, cN থােক। 

 
সকল বা�ব সংখ�া দশিমেকর পের �ক দইু ঘর পয�� �দওয়া হেব। 
 



 

আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন�, যিদ �কান সমাধান না থােক, তেব এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া −1                
ি�� কেরা। অন�থায়, এক লাইেন N+1 ��স-�সপােরেটড বা�ব সংখ�া F, x1, x2, …, xN ি��            
কেরা। 
এটা �মাণ করা যােব �য যিদ �কান সমাধান থােক, তেব �সটা অনন� (unique) হেব। �তামার               
উ�র স�ক িবেবিচত হেব যিদ আউটপুেটর সকল সংখ�ার absolute or relative error এর মান              
10−2 পার না কের। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 105  
- 2 ≤ N ≤ 105 

- 0 < ki ≤ 2,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |ci| ≤ 2,000 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 5 পার করেব না 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (15 পেয়�) :  N = 2 
- সাবটা� #2 (15 পেয়�) :  ki = 1 এবং  ci = 0 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� #3 (15 পেয়�) :  ki = 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� #4 (15 পেয়�) :  ci = 0 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� #5 (40 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ইনপুট : 
5 
4 
1.00 2.00 3.00 4.00 
5.00 6.00 7.00 8.00 
3 
1.23 8.90 5.67 
-2.34 -9.01 -6.78 
3 
1.00 1.00 1.00 
1.23 8.90 -5.67 
2 
1.23 8.90 
-5.67 2.34 
2 
1.23 8.90 
5.67 -2.34 
 
নমনুা আউটপুট : 
12.0761472885 28.6000000000 2.4000000000 -3.2666666667 -5.9000000000 
-1 
3.6578682316 0.2566666667 -7.4133333333 7.1566666667 
3.5802375027 15.5642936942 -2.1510203645 
-1 
 
ব�াখ�া: 
�কস 1: সেব�া�ম সমাধান হল  x = (28.6, 2.4, −49/15, −5.9)। তাহেল  x1⋅k1 + x2⋅k2 + x3⋅k3 
+ x4⋅k4 = 28.6⋅1 + 2.4⋅2 − 49⋅3/15 + (−5.9)⋅4 = 0, এবং 

। এটা হল �শেফর≐12.076F = √28.6 + 5 + √2.4 + 6 + √−49/15 + 7 + √−5.9 + 8  
এ�ে�শেনর সেব�া� মান। 
�কস 2: �েত�ক i এর জন�, ci ঋণা�ক, িক� xi+ci অঋণা�ক হেত হেব, তাই xi �ক ধনা�ক                 
হেত হেব। তেব �যেহতু সব ki ধনা�ক, তাই x1⋅k1 + x2⋅k2 +…+ xN⋅kN = 0 হেত পারেব না।                  
তাই �কান সমাধান �নই। 


