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Chefland Army 

 
এটা টাই-��ক সমস�া িহেসেব �দওয়া হয়িন। 
 
�শফল�া� �সনাবািহনীেত M সংখ�ক (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) �জনােরল এবং N সংখ�ক              
(1 �থেক  N ন�র �ারা িচি�ত) �সন� আেছ। 
 
�সনাবািহনীেত একটা সুিনিদ�� শ�ৃলাব�ব�া আেছ ― একজন �সন� অন� অেনক �সন�েক (শনূ�ও            
হেত পাের) আেদশ িদেত পাের, তেব �েত�ক �সেন�র সেব�া� একজন আেদশদাতা থাকেব। একজন             
�সন� y একজন �সন� x এর অধীন� হেব যিদ �সন� x �সন� y এর আেদশদাতা হয় অথবা �সন� x                   
এমন এক �সন� z �ক আেদশ �দয় �যন �সন� y �সন� z এর অধীন�। �কান �সন� তার �কান                  
অধীন� �ারা আেদশ�া� হয় না কারণ �েত�ক �সন�েক তার সকল অধীন� ভয় পায়। তাছাড়া,              
সকল �সন� �সন� 1 এর অধীন�। �সন� i এর আেদশদাতােক pi �ারা িনেদ�শ কির (p1 = 0 কারণ                  
�সন� 1 এর �কান আেদশদাতা �নই)। 
 
�যেকান �িত�ােন, �জনােরলরা িকছু �সন�েক ঘৃণা কের। যিদ একজন �জনােরল এক �সেন�র            
সােথ �দখা কের যােক �স ঘৃণা কের, এই �জনােরল িদেনর বািক অংেশ �রেগ থাকেব। 
 
�সন�েদরেক এক বা একািধক িদেন িকছু �বতন �দওয়া লাগেব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, �সন�               
i �ক Si �শফকেয়ন পিরেশাধ করা লাগেব। শ�াম এটার দািয়ে� আেছ; তােক একটা পূণ�সংখ�া D               
(0 ≤ D ≤ N2) �বেছ িনেত হেব এবং পরবত� D িদেনর �েত�ক িদেন, তােক এই কাজ�েলা করেত                  
হেব:  

● একটা পূণ�সংখ�া K এবং K সংখ�ক �সন� �বেছ িনেব, এরপের এই �সন�েদরেক            
�জনােরলেদর কােছ িরেপাট� করেত ডাকেব। শ�াম �বশ সতক� ― �েত�ক িদেন, �স এই             
�সন�েদরেক এমনভােব �বেছ �নয় যােত �কান ডাকা দইুটা �সেন�র একজন অপরজনেক           



 

ভয় না পায় (অন�ভােব বলেত �গেল, �কান ডাকা �সন� অন� �কান ডাকা �সেন�র             
অধীন� হেব না)। 

● একটা বা�ব সংখ�া  R �বেছ িনেব এবং �েত�ক ডাকা �সন�েক  R �শফকেয়ন িদেব। 
● �েত�ক �সন� v এবং �েত�ক �জনােরল u এর জন�, যিদ �সন� v �ক ডাকা হয় এবং তােক                 

�জনােরল u ঘৃণা কের, তেব �জনােরল u �রেগ যােব। ধির এই িদেন �মাট �রেগ যাওয়া               
�জনােরেলর সংখ�া  G। তাহেল, �জনােরলেদর �মাট রাগ  G⋅R �বেড় যায়। 

● পরবত� িদেনর ��র আেগ, �যসব �জনােরল �রেগ িছল তারা শা� হেয় যায় এবং আর              
�রেগ থােক না (তাই তারা পের আবার �রেগ �যেত পাের)। 

 
D িদেন �জনােরলেদর �মাট রাগ কিমেয় �সন�েদর পিরেশাধ করেত শ�ামেক সাহায� কেরা। 
 
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 দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া M এবং N �দওয়া           
থােক। 

● এরপেরর M লাইেনর �েত�ক লাইেন একটা বাইনাির ি�ং B থােক যার �দঘ�� N। �েত�ক              
�েযাজ� i এবং j এর জন�, এেদর মেধ� i-তম ি�ং এর j-তম অ�র '1' হেব যিদ                
�জনােরল  i �সন�  j �ক ঘৃণা কের অথবা তা হেব  '0'। 

● পরবত� লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  S1, S2, …, SN থােক। 
● �শষ লাইেন  N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  p1, p2, …, pN থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�: 

● �থেম, এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া D (0 ≤ D ≤ N2) ি�� কেরা ― যত িদেন                
�সন�েদরেক পিরেশাধ করা হেব। 

● এরপের, D সংখ�ক লাইন ি�� কেরা। এেদর মেধ� �েত�ক লাইেন, একটা পূণ�সংখ�া K,             
একটা ��স, একটা বা�ব সংখ�া R, একটা ��স এবং K সংখ�ক ��স-�সপােরেটড            
পূণ�সংখ�া  x1, x2,…, xK ি�� কেরা ― ডাকা �সন�েদর ন�র। 

● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, ধির �সন� i এর �া� �মাট অেথ�র পিরমাণ Wi; �তামার উ�র                
স�ক িবেবিচত হেব যিদ | Wi−Si| ≤ 10−6 হয়। 

 
 



 

শত� াবিল: 
- T = 50  
- M = 16 
- N = 128 
- 0 ≤ pi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Si ≤ 100 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
�ট� �জনােরশন: 
�েত�ক �ট�েকেসর জন�: 

● S1, S2,…, SN �ক 1 �থেক 100 এর মেধ� uniformly randomly এবং independently             
�বেছ �নওয়া হয়। 

● �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, pi �ক 1 �থেক i−1 এর মধ� হেত uniformly randomly               
�বেছ �নওয়া হয়। 

● �েত�ক �ট�েকেসর জন�, একটা বা�ব সংখ�া p হােত �বেছ (manually) �নওয়া হয়।            
�েত�ক  p ∈ {0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 0.8} এর জন� 10 টা �ট�েকস আেছ। 

● �েত�ক �েযাজ� i এবং j এর জন�, Bi,j '1' হওয়ার স�াব�তা p অথবা '0' হওয়ার               
স�াব�তা 1− p। 

 
��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর ��ার হল সকল D িদেনর R⋅G এর �যাগফল। একটা সাবিমশেনর ��ার হল              
সকল �ট�েকেস এটার ��ােরর �যাগফল। 
 
�তামার উে�শ� হেব �তামার সাবিমশেনর ��ার কমােনা। তেব, এই সমস�া সেব�া�ম উপােয়            
সমাধান করা স�ব ― একটা সমাধান আেছ �যটা িনি�ত 100 পেয়� ��ার করেব। 
 
নমনুা ইনপুট : 
1 
3 4 
0000 
1111 
0101 
1 2 3 4 
0 1 1 3 



 

নমনুা আউটপুট : 
4 
2 2 2 3 
1 1 1 4 
1 1 3 
1 3 4 
 


