
 

 

 January Long Challenge 2019 
Problem Code: MATCHIT 

 
 

 
(Challenge) Chef and Matching Game 

 
�শফ স�িত এই �খলাটা �খলেছ। 

 

�খলাটা একটা N সািরর (1 �থেক N �ারা িচি�ত) এবং N কলােমর (1 �থেক N �ারা িচি�ত)                 

ি�েড �খলা হয়; r সািরর c কলােমর �সলেক (r, c) �ারা �কাশ কির। ি�েড 2M সংখ�ক �সল                 

(X1, Y1), (X2, Y2), …, (X2M, Y2M) িচি�ত করা হল। 

 

�শফ িভ� িভ� িচি�ত �সেলর �জাড়ার মেধ� M সংখ�ক পাথ �যাগ করেত চায় �যন দইুটা পাথ                

এেক অপরেক �ছদ না কের। একটা �সল (Xi, Yi) হেত (Xj, Yj) �সেলর পাথ হল িকছু িভ� িভ�                  

�সেলর ধারা (U1, V1), (U2, V2), …, (UL, VL) �যন (Xi, Yi) ধারার �থম �সল এবং (Xj, Yj)                  

�শষ �সল হয় এবং �েত�ক �েযাজ� i এর জন� (Ui, Vi) ও (Ui+1, Vi+1) এর একটা সাধারণ পাশ                  

রেয়েছ। দইুটা পাথ এেক অপরেক �ছদ কের যিদ এমন একটা �সল থােক যা দইুটা পােথই রেয়েছ।  

 

তেব এটা �শেফর কােছ খুবই সহজ মেন হেয়েছ, তাই �স সব �সেল ওেয়ট �যাগ কের িদেয়েছ।                

(r,c) �সেলর ওেয়টেক Vr,c �ারা �কাশ কির। �তামােক M সংখ�ক পাথ খুেঁজ �বর করেত হেব               

যােত সব�লা পােথর সব�লা �সেলর ওেয়েটর �যাগফল যথাস�ব বড় হয়। 

  

ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন দইুটা পূণ�সংখ�া  N এবং  M �দয়া থােক। 
● এরপের 2M সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ 2M) এর জন�, i-তম লাইেন দইুটা                 

পূণ�সংখ�া  Xi এবং  Yi থােক। 



 

● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, i-তম লাইেন N সংখ�ক                  
পূণ�সংখ�া  Vi,1, Vi,2, …, Vi,N থােক। 

 
আউটপুট: 
M সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। �েত�ক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া L, এর পের একটা ��স এবং 2L                
সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া U1, V1, U2, V2, …, UL, VL থাকেব যা �তামার �বেছ              
�নওয়া একটা পাথ িনেদ�শ কের। পাথ�লা এেক অপরেক �ছদ করেত পারেবনা এবং �েত�ক             
পােথর �� এবং �শষ িভ� িভ� িচি�ত �সেল হেত হেব। 
 
শত� াবিল: 

- 500 ≤ N ≤ 1,000 
- 500 ≤ M ≤ 1,000 
- 1 ≤ Xi, Yi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- |Vi,j| ≤ 109 �েত�ক �েযাজ�  i, j এর জন� 
- (X1, Y1), (X2, Y2), …, (X2M, Y2M) এর �েত�েক এেক অপর হেত িভ� 

 
নমনুা ইনপুট : 
4 2 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
1 -1 -1 -1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
-1 -1 -1 1 
 
নমনুা আউটপুট : 
5 1 1 2 1 3 1 3 2 3 3 
5 4 4 3 4 2 4 2 3 2 2 
 
 



 

��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর (�ট�ফাইেলর) ��ার হেব (S/(109⋅N2)+1)6, �যখােন S হল �তামার          
সমাধােনর সব�লা পােথর সব�লা �সেলর ওেয়েটর �যাগফল। একটা সাবিমশেনর ��ার হল           
সব�লা �ট�ফাইেলর ��ােরর �যাগফল। নমনুা আউটপুেটর জন� ��ার হেব         
(10/(16⋅109)+1)6≐ 1।  
 
যিদ �তামার সমাধােনর আউটপুট �দ� শত� �মেন না চেল, তেব �তামার সাবিমশেনর verdict             
হেব Wrong Answer।  
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
�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।  
 
িনেচর সুেডােকাড �ট� �জনােরট করার জন� ব�বহার করা হেয়িছল। ধের নাও �য rand(l, r)              
ফাংশন l �থেক r (both inclusive) এর মেধ� একটা uniformly random সংখ�া �জনােরট             
কের।  
 
N := rand(500, 1000) 
M := rand(500, 1000) 
for i in 1..2M: 
    X[i] := rand(1, N) 
    Y[i] := rand(1, N) 

while (X[j], Y[j]) == (X[i], Y[i]) for some j smaller than                       
i: 
        X[i] := rand(1, N) 
        Y[i] := rand(1, N) 
for x in 1..N: 
    for y in 1..N: 
        V[x][y] := rand(-1000000000, 1000000000) 


