
 

 

November Cook-Off 2019 
Problem Code: BIGRES 

 
 

 
The Biggest Restaurant 

 
�শফ Ada িনে�া� উপােয় এক� �র�ুের� বানাে�।  

● �থেম  N � িব� ু  X1, X2, …, XN পেয়� অ� �থেক িনব�াচন করা হেব।  
● তারপর N � কলাম (1 �থেক N পয��) বানােনা হয়। �বাঝার সুিবধার জন�             

কলাম�েলােক উল� �সগেম� আকাের �কাশ করা হয়। �েত�ক স�ক i এর জন� i তম              
�সগেম� এর উ�তা হল  Hi  

● Ada এেলােমেলা ভােব �েত�ক X1, X2, …, XN িব�রু জন� এেকক� কলাম িনধ�ারণ          
কের।(�েত�ক কলােম অবশ�ই একমা� এক� িব�রু জন� িনধ�ারণ করা হেব।) 

● �শষেমষ �র�ুের� এর ছাদ িনম�াণ কের, �যটা এক� N শীষ�িব�রু polyline িদেয়            
�কাশ করা হয়। ধরা যাক, i তম িব�রু জন� িন� বািচত কলাম Pi। �েত�ক স�ক i এর                
জন� এসব শীষ�িব�রু iতম শীষ�িব�ু হল (Xi , HPi) অথ�াৎ polyline � সব কলােমর              
চূড়া�েলােক সংযু� কের। 

 
Ada সবেথেক বড় �র�ুের� চায়। তােক কলাম�েলার পিজশন িনণ�েয় সাহায� কর যােত কের             
ছােদর নীেচর ���ফল যথাস�ব বড় হয়। �গাছােনা ভােব বলেত �গেল �স চায় ছাদ এবং (XN ,                
HPN) − (XN ,0) − (X1 , 0) − (X , HP1) �সগেম� �ারা গ�ত ব�ভূেজর ���ফল সেব�া� হয়।                   
ধরা যাক S হল আমােদর কাি�ত সেব�া� ���ফল। �তামার 2⋅S িনণ�য় করেত হেব। (এটা              
িনি�ত �য  2⋅S একটা পূণ�সংখ�া হেব)।  
 
 

ইনপুট: 
● ইনপুেটর �থম লাইেন এক� 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 এক� পূণ�সংখ�া  N �দওয়া থােক।  
● �েত�ক স�ক i এর জন� i তম লাইেন দইু� ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া Xi এবং Hi              

�দওয়া থােক।  
 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া  2⋅S ি�� করেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 3⋅105 
- 2 ≤ N ≤ 105 
- 0 ≤ X1 < X2 < … < XN ≤ 2⋅109 

- 1 ≤ Hi ≤ 109  �েত�ক স�ক i এর জন�।  
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 10 6 পার করেব না  

 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
5 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
 
নমনুা আউটপুট : 
27 
 
ব�াখ�া: 



 

 


