
 

 

December Long Challenge 2018 
Problem Code: DLDAG 

 
 

 
Delete DAG (Challenge) 

 
�তামােক একটা N �নােডর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং M এেজর িডেরে�ড এসাইি�ক �াফ               

�দওয়া আেছ। তুিম এটােক �ংস কের �ফলেত চাও! �াফটােক �ংস করেত হেল, �তামােক এর              

সব�েলা �নাড বাদ িদেয় িদেত হেব। 

 

এক ধােপ তুিম সেব�া� দইুটা �নাড বাদ িদেত পারেব; তুিম একটা �নাডেক বাদ িদেত পারেব               

�ধুমা� যিদ এটা হেত (এর মেধ� বাদ না �দওয়া) অন� �কান �নােড এজ না থােক। �নাড দইুটার                 

মেধ� এজ থাকেল উভয়েক বাদ �দওয়া যােবনা।  

 

�াফটা সব�িন� ধােপ �ংস করার একটা উপায় �বর কেরা। 

 

ইনপুটইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
● এরপেরর M লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া U এবং V �দওয়া থােক, যা U �নাড               

হেত  V �নােডর িদেক একটা এজ িনেদ�শ কের। 
 
আউটপুটআউটপুট: 

● আউটপুেটর �থম লাইেন একটা পূণ�সংখ�া S থাকেব যা �াফটা �ংস করার সব�িন� ধাপ             
সংখ�া িনেদ�শ কের। 

● এরপেরর S লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা ধােপর বণ�না থাকেব; এেত থাকেব একটা            
পূণ�সংখ�া K (1 ≤ K ≤ 2), এরপের একটা ��স এবং K ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া যা               
এই ধােপ বাদ �দওয়া �নাড�েলার সংখ�া িনেদ�শ কের। 



 

শত� াবিলশত� াবিল: 
- 1 ≤ N, M ≤ 106  
- ইনপুট �ােফ �কান সাইেকল বা �সলফ-লপু থাকেবনা 

 
নমনুানমনুা ইনপুটইনপুট : 
6 6 
1 2 
2 3 
1 3 
3 4 
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1 6 
 
নমনুানমনুা আউটপুটআউটপুট : 
4 
2 4 5 
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1 2 
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��ািরং��ািরং: 
�েত�ক �ট� ফাইেলর ��ার হেব 10⋅(C/S)2, �যখােন C হল �য কয়টা ধােপ তুিম �ক 2 টা                
�নাড বাদ িদেয়ছ তার সংখ�া। �তামার সাবিমশেনর ��ার হেব �েত�ক �ট� ফাইেল ��ােরর             
�যাগফল।  
 
�মাট িবশটা �ট� �কস রেয়েছ। কে�� চলাকালীন সমেয় �য ��ার �দখােব �সটা চারটা             
�ট�ফাইেলর অথ�াৎ �তামার ��ার �তামার সাবিমশেনর পারফরেমে�র 20% (4/20)         
�িতিনিধ� কের। তেব, যিদ �তামার ��া�াম �কান �ট� �কেস non-AC verdict পায়, �তামার             
সাবিমশেনর verdict হেব non-AC। অন�ভােব বলেত �গেল, AC verdict িনেদ�শ কের �য            
�তামার ��া�াম সফলভােব সব �ট� ফাইেল রান কেরেছ। কে�� �শেষ �তামার ��ােরর সােথ             
বািক �ষালটা �ট� ফাইেলর ��ারও �যাগ হেয় যােব। 


