
 

 

February Cook Off 2020 
Problem Code: PEPPERA 

 
 

 
Chef and Pepperoni Pizza Again 

 
আমরা এখান �থেক জািন, �শফ �পেপেরািন িপজা পছ� কের। এবারও তার কােছ একটা             
�পেপেরািন িপজা আেছ যা N সািরর (উপের �থেক িনেচ 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) এবং N                 
কলােমর (বাম �থেক ডােন 1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) একটা ি�েডর মত �দখেত। এই ি�েডর                
িকছু ঘের �পেপেরািন রেয়েছ, বািক�েলােত �নই। 
 
�শফ িপজাটােক উল�ভােব �কেট অেধ�েক ভাগ করেত চায় এবং এই দইু ভাগেক তার দইু ব�ুেক               
িদেত চায়।��ভােব বলেল, এক ব�ু কলাম 1 �থেক N/2 এর মেধ� সবিকছু পােব এবং অন� ব�ু                 
কলাম  N/2+1 �থেক  N এর মেধ� সবিকছু পােব। 
 
িপজাটা কাটার আেগ, �শফ এই অপােরশন �যেকান সংখ�কবার (শনূ� সহ) স�� করেত পারেব:             
একটা পূণ�সংখ�া x (1 ≤ x ≤ N) �বেছ নাও এবং ি�েডর x-তম সািরেক উে� দাও ― অন�ভােব                  
বলেল, �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, x-তম সািরর i-তম কলােমর ঘরটা একই সািরর N+1−i-তম              
কলােম িনেয় যাওয়া হেব। 
 
িপজাটা কাটার পের, �থমাধ� এবং ি�তীয়ােধ�র �পেপেরািন থাকা ঘেরর সংখ�ােক যথা�েম p1            
এবং p2 �ারা �কাশ কির। �শফ তােদর পাথ�েক�র পরমমান |p1−p2| সব�িন� করেত চায়। তেব              
�স অেনক অলস, তাই �স চায় তুিম �যেকান অপােরশেনর ধারা স�� কেরা যােত সব�েশষ ি�েড               
পাথ�েক�র পরমমান সব�িন� হয়। 
 
�তামােক একটা সব�েশষ ি�ড (সকল অপােরশন স�� করার পেরর ি�ড) খুেঁজ �বর করেত হেব              
যােত এই ি�েডর জন� |p1−p2| স�াব� সব�িন� হয়। যিদ একািধক সব�েশষ ি�ড থােক যারা              
|p1−p2| �ক সব�িন� কের, তেব তুিম �যেকােনাটা খুেঁজ িদেত পারেব। 
 

https://www.codechef.com/problems/PEPPERON


 

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। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন N �দেঘ��র একটা ি�ং থােক যা ি�েডর i-তম সািরর বণ�না �দয়; �েত�ক �েযাজ� j               
এর জন�, এই ি�ং এর j-তম অ�র হেব '1' যিদ i-তম সাির এবং j-তম কলােম               
�পেপেরািন থােক অথবা তা হেব ' 0' যিদ না থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন� N সংখ�ক লাইন ি�� করেত হেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, এেদর               
মেধ� i-তম লাইেন N �দেঘ��র একটা ি�ং থাকেব যা সকল অপােরশন স�� হওয়ার পেরর i-তম               
সািরেক ইনপুেটর ফরম�ােট বণ�না করেব। �দ� ি�ড �থেক িকছু অপােরশন স�� কের এই ি�ড              
পাওয়া অবশ�ই স�ব হেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 30  
- 2 ≤ N ≤ 150 
- N �জাড় 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 300 পার করেব না 
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নমনুা আউটপুট : 
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ব�াখ�া: 
�কস 1: আমরা �যেকান একটা সািরেক উে� িদেত পারেবা, ফেল |p1 − p2| = 0 হেব। এেদর মেধ�                  
�যেকান সমাধান স�ক িহেসেব �হণ করা হেব। 
 
�কস 2: �থম সািরেক উে� িদেল, উভয় পােশ �ক 4 টা �পেপেরািন থাকেব (এবং |p1 − p2| = 0                   
হেব)। 


