
 

 

December Long Challenge 2018 
Problem Code: INTXOR 

 
 

 
Chef and Interactive XOR 

 
এটাএটা একটাএকটা ই�ােরি�ভই�ােরি�ভ সমস�াসমস�া।।  
 
�শফ এবং �শফা একটা �খলা �খলেছ। �শেফর কােছ একটা ধনা�ক পূণ�সংখ�ার ধারা a1, a2, …,               
aN আেছ; �শফােক এই ধারার সব উপাদান খুেঁজ �বর করেত হেব। �শফা �শফেক সেব�া� N টা                
�� করেত পারেব। �েত�ক �ে�, �শফা �শফেক িতনটা িভ� িভ� ইনেড� i, j এবং k �দয়, এবং                 
�শফ  ai⊕aj⊕ak (এখােন ⊕ হল bitwise XOR) এর মান উ�র িহেসেব �দয়। 
 
�শেফর আেরা একটা শত� আেছ: �েত�ক ইনেড� x সব �� িমিলেয় সেব�া� 3 টা �ে� থাকেত                
পারেব।  
 
�তামােক �শফা হেয় �খলেত হেব; ��ডার �শেফর হেয় �খলেব। ধারা  a খুেঁজ �বর কেরা! 
 
ই�ােরকশনই�ােরকশন: 

● ��েত �তামােক একটা পূণ�সংখ�া  T ইনপুট িনেত হেব যা �ট�েকস সংখ�া িনেদ�শ কের। 
● �েত�ক �ট�েকেসর ��েত �তামােক একটা পূণ�সংখ�া  N ইনপুট িনেত হেব। 
● একটা �� িজে�স করেত হেল �তামােক এক লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া           

1, i, j এবং k (1 ≤ i, j, k ≤ N; i ≠ j, j ≠ k, k ≠ i) ি�� করেত হেব। এরপের �তামােক                          
একটা পূণ�সংখ�া ইনপুট িনেত হেব: �যটা হেব �তামার �ে�র উ�র অথবা -1 যিদ ��টা              
বািতল হয় অথবা তুিম  N এর �বিশ �� িজে�স কের �ফেলেছা।  

● একটা �ট�েকস সমাধান করা �শেষ �তামােক এক লাইেন N+1 সংখ�ক          
��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া 2, a1, a2, …, aN ি�� করেত হেব। এরপের �তামােক একটা             
পূণ�সংখ�া ইনপুট িনেত হেব: এটা 1 হেব যিদ �তামার আউটপুট স�ক হয় অথবা -1 যিদ               
এটা ভুল হেয় থােক।  



 

● �খয়াল কেরা �য যখনই তুিম উ�র িহেসেব -1 পাবা, �তামােক তৎ�ণাৎ ��া�াম            
টারিমেনট করেত হেব এবং ভারিড� িহেসেব Wrong Answer পাবা; অন�থায়, তুিম           
�যেকােনা ভারিড� �পেত পােরা। �েত�ক লাইন �শেষ আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যওনা!  

 
শত� াবিলশত� াবিল: 

- 1 ≤ T ≤ 20  
- 8 ≤ N ≤ 5⋅104 

- 1 ≤ ai ≤ 230 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সব �ট�েকেসর  N এর �যাগফল 2⋅10 5 পার কেরনা।  

 
সাবটা�সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (10 পেয়�) :  �েত�ক �ে�  i = j, j = k অথবা  k = i হেত পারেব। 
- সাবটা� #2 (25 পেয়�) :   ai+1 = ai + 1 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- সাবটা� #3 (65 পেয়�) :  মলূ শত� াবিল 

 
উদাহরণউদাহরণ: 
তুিম ��ডার 
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ব�াখ�াব�াখ�া: 
আমরা এখােন সহেজ বঝুােনার জন� N = 4 ব�বহার কেরিছ; আসল �ট� ডাটােত N ≥ 8। এই                 
উদাহরণ সাবটা� 2 এবং 3 এর জন� �হণেযাগ� নয়। 


