
 

 

November Cook-Off 2018 
Problem Code: DATAPIPE 

 
 

 
Data Pipelines 

 
িবগ ডাটা িনেয় কাজ করেত ডাটা পাইপলাইন খুবই ���পূণ�। একটা ডাটা পাইপলাইন এক বা              
একািধক �সাস� ি�ম �থেক ডাটা �নয়, এই ডাটােক �েসস কের এবং এেক এক বা একািধক               
আউটপুট ি�েম পাঠায়।  
 
এরকম একটা পাইপলাইেনর উদাহরণ হল CodeChef Beam। এই পাইপলাইন Ns �সাস� ি�ম            
�থেক ডাটা �নয় এবং ধারণা করা হয় এটা Noe আউটপুট ি�েম ডাটা পাঠায়। তেব, আউটপুট               
ি�েমর স�ক সংখ�া িভ� হেত পাের।  
 
��েত Beam একটা প�ারািমটার গণনা কের K = ⌈Ns / Noe⌉ : একটা আউটপুট ি�েম সেব�া�                
যতটা �সাস� ি�ম পাঠােনা যােব। এরপর, আউটপুট ি�ম�েলা �তির করা হয়। �থম K ইনপুট              
ি�ম �থম আউটপুট ি�েম পাঠােনা হয়, এরপেরর K ইনপুট ি�ম ি�তীয় আউটপুট ি�েম             
পাঠােনা হয় এবং এভােব চলেত থােক যত�ণ না K এর �চেয় কম ইনপুট ি�ম বািক থােক।                
এরপর, যিদ বািক ইনপুট ি�ম সংখ�া ধনা�ক হয়, তেব আেরকটা আউটপুট ি�ম �তির করা হয়               
এবং বািক ইনপুট ি�ম�েলা এটােত পাঠােনা হয়। উদাহরণ��প, Ns = 35, Noe = 20 এর জন�                
K = 2 এবং আউটপুট ি�ম সংখ�া হেব 18: 17 টা আউটপুট ি�েমর �েত�েক 2 টা ইনপুট ি�ম                  
িনেব এবং একটা আউটপুট ি�েম একটা ইনপুট ি�ম িনেব।  
 
�তামােক Noe, ইনপুট ি�েমর সেব�া� স�াব� সংখ�া M এবং কাি�ত ফাইনাল আউটপুট ি�ম             
সংখ�া Nof �দওয়া হেব। �তামােক �বর করেত হেব 1 �থেক M (অ�ভু� �) এর মেধ� এরকম কয়টা                
পূণ�সংখ�া x রেয়েছ যােত যিদ Ns = x হয়, তেব CodeChef Beam �ক Nof আউটপুট ি�েম                
ডাটা পাঠােব।  
 
 

 



 

ইনপুটইনপুট: 
● �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া T �দওয়া আেছ যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। এরপর T              

�ট�েকস এর বণ�না �দয়া আেছ। 
● �েত�ক �ট�েকেসর �থম এবং একমা� লাইেন িতনটা পূণ�সংখ�া M, Noe এবং Nof �দয়া             

থােক। 
 
আউটপুটআউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া ি�� কেরা — Ns এর স�াব� মােনর                
সংখ�া যা �দ� িনয়ম�েলা �মেন চেল। 
 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 103 
- 1 ≤ M, Noe, Nof ≤ 109 

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
2 
40 20 18 
40 20 5 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
3 
1 
 
ব�াখ�াব�াখ�া: 
�কস 1: ইনপুট ি�ম সংখ�া  Ns হেত পাের 18, 35 অথবা 36।  
�কস 2: ইনপুট ি�ম সংখ�া অবশ�ই 5 হেত হেব, �যেহতু অন�থায় আউটপুট ি�ম সংখ�া 5               
হেবনা। 


