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Problem Code: SNKAPT 

 
 

 
Snake and Apple Tree 

 
�শফ একটা �খলা �খলেছ যার নাম "Snake and Apple Tree"। এই �খলাটা N সািরর (1 �থেক                
N ন�র �ারা িচি�ত) এবং M কলােমর (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) একটা ি�েড �খলা হয়।                 
ি�েডর িকছু ঘর �ক করা। ��েত S সংখ�ক নন-�কড ঘের S সংখ�ক সাপ রেয়েছ। সাপ�েলা               
বড় হয় না, তাই �েত�ক সাপ সবসময়ই �ক একটা ঘর দখল কের থােক। 
 
�খলাটা 0 �সেকে� �� হয় এবং T �সেক� ধের চেল। �েত�ক �সেকে�র �শেষ, �েত�ক সাপ               
তার পােশর নন-�কড ঘের �যেত পাের (অন�ান� সাপ হেত �াধীনভােব) বা বত� মান ঘের �থেক              
�যেত পাের। �েত�ক �সেকে�র সময় একটা ঘের সেব�া� একটা সাপ থাকেত পাের, তেব একটা              
ঘর �থেক একটা সাপ �বর হেয় যাওয়ার সময়, অন� একটা সাপ একই সমেয় ঐ ঘের �েবশ                
কেরত পারেব।  
 
এই T �সেকে�র সমেয়, িকছু ঘের Z সংখ�ক আেপল গাছ (1 �থেক Z ন�র �ারা িচি�ত) �বেড়                 
উঠেব, ফল িদেব এবং এক পয�ােয় �িকেয় যােব। �েত�ক �েযাজ� i এর জন�, i-তম গাছ সাির Xi                 
ও কলাম Yi এর ঘের �বেড় উঠেব এবং সময় Pi �ত ফল িদেব। এরপের সময় Qi �ত, গাছটা                  
�িকেয় যােব এবং এত আর �কান ফল থােক না। Pi-তম এবং Qi-তম �সেকে�র মেধ� �েত�ক               
�সেকে� (Pi সহ, িক� Qi বােদ), যিদ গাছটা �য ঘের আেছ �স ঘের একটা সাপ থােক এবং এই                  
�সেকে�র �শেষ এটা অন� ঘের চেল না যায়, তেব এটা এই গাছ হেত একটা আেপল খােব। এই                 
গাছ হেত একটা আেপল �খেল সাপ�েলার �মাট সুখ Hi বােড়; একটা সাপ এই গাছ হেত যতবার                
আেপল খােব তােদর সুখ ততবার  Hi বিৃ� পােব। 
 
�েত�ক সাপ একটা আেপল �খেত 1 �সেক� সময় �নয়। এটা খাওয়ার সময় অন� িকছু করেত               
পারেব না এবং যিদ একই ঘের একািধক ফলবান গাছ থােক, তেব �সই ঘের একটা সাপ �েত�ক                



 

�সেকে� �ধু একটা গাছ হেত একটা আেপল �খেত পারেব (চাইেল িভ� িভ� �সেকে� িভ� িভ�               
গাছ �থেক �খেত পারেব)।  
��েত সাপ�েলার �মাট সুখ থােক 0। �শফেক T �সেক� পের তােদর সুখ সেব�া� করেত সাহায�               
কেরা। 
 
ইনপুট: 

● ইনপুেটর �থম লাইেন চারটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N, M, Z এবং  T �দওয়া থােক। 
● এরপের N সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ N) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 

লাইেন একটা M �দেঘ��র ি�ং থােক যা ি�েডর i-তম সািরর বণ�না �দয়: �েত�ক �েযাজ� j               
এর জন�, এই ি�ং এর j-তম অ�র '#' হেব যিদ এই সািরর j-তম কলােমর ঘর �কড                
হয়,  '.' হেব যিদ তা শনূ� হয় অথবা  'S' হেব যিদ এেত একটা সাপ থােক। 

● এরপের Z সংখ�ক লাইন রেয়েছ। �েত�ক i (1 ≤ i ≤ Z) এর জন�, এেদর মেধ� i-তম                 
লাইেন পাঁচটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  Xi, Yi, Pi, Qi এবং  Hi �দওয়া থােক। 

 
আউটপুট: 
�েত�ক �ট� �কস এর জন� এক লাইেন এক� পূণ�সংখ�া ি�� করেত হেব — সাপ�েলার সেব�া�               
�মাট সুখ । 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ S ≤ 25  
- 1 ≤ N, M ≤ 256 
- 1 ≤ N⋅M ≤ 256 
- 1 ≤ Z ≤ 5,000 
- 1 ≤ T ≤ 80 
- 1 ≤ Xi ≤ N �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Yi ≤ M �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 0 ≤ Pi < Qi ≤ T �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Hi ≤ 106 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 

 
সাবটা�: 

- সাবটা� #1 (20 পেয়�, টাইম িলিমট 1 �সেক�) :  S ≤ 2 
- সাবটা� #2 (80 পেয়�, টাইম িলিমট 4 �সেক�) :  মলূ শত� াবিল 

 



 

 
নমনুা ইনপুট 1: 
3 3 1 30 
... 
.#. 
.#S 
3 1 0 20 4 
 
নমনুা আউটপুট 1: 
56 
 
ব�াখ�া 1: 
�ধু একটা সাপ রেয়েছ। এটা ��েত (3, 3) ঘের থােক এবং এটা 6-তম �সেকে� (3, 1) এ থাকা                  
একমা� গােছ �পৗঁছােব। এরপের এটা 20-তম �সেকে�র আগ পয�� গাছটা �থেক আেপল �খেত             
থাকেব, তাই �মাট সুখ হেব (20−6)⋅4 = 56। 
 
নমনুা ইনপুট 2: 
1 4 2 20 
SS.. 
1 3 0 4 20 
1 4 0 4 10 
 
নমনুা আউটপুট 2: 
60 
 
ব�াখ�া 2: 
�থম দইু �সেকে�, উভয় সাপ একসােথ ডান িদেক �যেত থাকেব। এরপের তারা একসােথ আেপল              
�খেত �� করেব। �েত�ক সাপ দইুটা আেপল �খেত পারেব, তাই �মাট সুখ হেব 2⋅(10+20) =               
60। 


