
 

 

June Long Challenge 2019 
Problem Code: SNCK99 

 
 

 
(Challenge) SnackDown 99 

 
এটা একটা ই�ােরি�ভ সমস�া। 

 

�শফল�া� ই�ারন�াশনাল অিফেস SnackDown 2099 অনিু�ত হেব। অ�াডা �কািডং         

এনভায়রনেম� ��িতর দািয়ে� রেয়েছ। 

 

অ�াডা N সংখ�ক কি�উটার টািম�নাল (1 �থেক N ন�র �ারা িচি�ত) M সংখ�ক             

বাইিডেরকশনাল �নটওয়াক� �কবল (1 �থেক M ন�র �ারা িচি�ত) �ারা সংযু� কেরেছ।            

�েত�ক �কবল দইুটা িভ� টািম�নালেক সংযু� কের এবং �কান দইুটা িভ� �কবল একই টািম�নাল              

�জাড়ােক সংযু� কের না। টািম�নাল u এবং v এর মধ�কার �কবলেক (u, v) �ারা �কাশ কির।                

সবিকছু সু�রভােব স�� হওয়ার জন� কে�� সাইেট িকছু গাড� থাকেত হেব। �িতেযািগতার            

সময় �েত�ক টািম�নাল হয় একজন �িতেযাগীেক অথবা একজন গাড� েক �দওয়া হয়; �খয়াল কেরা             

�িতেযাগীর সংখ�া এখেনা �ক করা হয়িন। 

 

অ�াডা �েত�ক টািম�নালেক একটা �ািয়� মান িনধ�ারন কের �দয়। টািম�নাল i এর �ািয়�েক Si              

�ারা �কাশ কির। এছাড়া �কবল  i �ক বাদ �দওয়ার খরচ  Wi �ারা �কাশ কির। 

 

�েম �চুর �কবল থাকায় এটা �বশ �নাংরা �দখায়, তাই অ�াডা িকছু �কবল (হেত পাের �কানটাই               

না বা সব�েলাই) এেকর পর এক বাদ �দওয়ার িস�া� িনেয়েছ। তেব �কান �কবল বাদ �দওয়ার               

পের �কান টািম�নােলর �ািয়� অথবা �কান �কবল বাদ �দওয়ার খরচ বদেল �যেত পাের। 



 

অ�াডা মেন কের �িতেযাগীেদর �দওয়া টািম�নাল�েলার মেধ� সরাসির �কবল সংেযাগ �দওয়া           

িবপ�নক (তারা �ম গঠন কের সমাধান �শয়ার করার �চ�া করেত পাের!)। এরকম �কান             

ঘটনায় িবপদ কত বড় হেত পাের তা বঝুেত �স Dc �ক বািক সব �কবল (u, v) এর Su⋅Sv এর                   

�যাগফল িহেসেব সং�ািয়ত কেরেছ �যখােন  u ও  v উভয় টািম�নাল �িতেযাগীেদর �দওয়া। 

 

একইভােব, অ�াডা মেন কের গাড� েদর �দওয়া টািম�নাল�েলার মেধ� সরাসির �কবল সংেযাগ           

�দওয়া িবপ�নক (তারা চ�া�ং �� কের তােদর মন িবি�� হেয় �যেত পাের!)। এরকম �কান              

ঘটনায় িবপদ কত বড় হেত পাের তা বঝুেত �স Dc এর মত DG �ক বািক সব �কবল (u, v) এর                    

Su⋅Sv এর �যাগফল িহেসেব সং�ািয়ত কেরেছ �যখােন  u ও  v উভয় টািম�নাল গাড� েদর �দওয়া। 

 

বাদ �দওয়া �কবেলর সব�েমাট খরচেক X �ারা �কাশ কির (সব�েলা বাদ �দওয়া �কবেলর বাদ              

�দওয়ার সমেয়র খরেচর �যাগফল)। অ�াডা X+DC+DG সব�িন� করেত চায়। তােক �কািডং           

এনভায়রনেম� ��ত করেত সাহায� কেরা! িকছু �কবল বাদ িদেয় দাও এবং এরপের            

টািম�নাল�েলা �িতেযাগী বা গাড� েদর িদেয় দাও যােত  X+DC+DG যথাস�ব �ছাট হয়। 

 

ই�ােরকশন: 

● �থম 3+ M সংখ�ক লাইেন আিদ �নটওয়াক�  কনিফগােরশন ইনপুট িনেত হেব। 
● এেদর মেধ� �থম লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া  N এবং  M থােক। 
● ি�তীয় লাইেন N সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া S1, S2, …, SN থােক যা         

টািম�নাল�েলার আিদ �ািয়� িনেদ�শ কের। 
● তৃতীয় লাইেন M সংখ�ক ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া W1, W2, …, WM থােক যা         

�কবল�েলার বাদ �দওয়ার আিদ খরচ িনেদ�শ কের। 
● এরপেরর M সংখ�ক লাইেনর �েত�ক লাইেন দইুটা ��স-�সপােরেটড পূণ�সংখ�া u ও v            

থােক যা িনেদ�শ কের টািম�নাল  u ও  v একটা �নটওয়াক�  �কবল �ারা সংযু�। 
● এরপের �তামােক �কবল বাদ িদেত হেব। 

○ �কবল বাদ িদেত �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া w (1 ≤ w ≤ M) ি��               
করেত হেব যা িনেদ�শ কের কত ন�র �কবল তুিম বাদ িদেত চাও। তুিম একই              
�কবল দইুবার বাদ �দওয়ার �চ�া করেত পারেব না। 



 

○ এরপের �তামােক একটা লাইন ইনপুট িনেত হেব যা িনেচর �যেকান এক ফরম�ােট            
এই �কবলটা বাদ �দওয়ার পের �ািয়� বা খরেচর পিরবত� ন �কাশ করেব:  

■ 0 i x (1 ≤ i ≤ N) যা িনেদ�শ কের  Si এর নতুন মান  x 
■ 1 i y (1 ≤ i ≤ M) যা িনেদ�শ কের  Wi এর নতুন মান  y 
■ 2 িনেদ�শ কের �ািয়� এবং খরচ পিরবত� ন হয়িন 

● যখন তুিম আর �কান �কবল বাদ না িদেত চাও, �তামােক এক লাইেন একটা পূণ�সংখ�া −1               
ি�� করেত হেব। 

● সবেশেষ �তামােক এক লাইেন একটা N �দেঘ��র ি�ং ি�� করেত হেব। �েত�ক �েযাজ� i              
এর জন�, এই ি�ং এর i-তম অ�র 'C' হেব যিদ i-তম টািম�নাল একজন �িতেযাগীেক              
�দওয়া হয় অথবা 'G' হেব যিদ এটা একজন গাড� েক �দওয়া হয়। 

 
যিদ �তামার আউটপুট �ক ফরম�ােট না থােক অথবা তুিম এক �কবল একািধক বার বাদ              
�দওয়ার �চ�া কেরা, তেব তুিম Wrong Answer verdict পােব। �েত�ক লাইন ি�� করার পের              
আউটপুট �াশ করেত ভুেল �যও না! 
 
শত� াবিল: 

- 1 ≤ N ≤ 29  
- 0 ≤ M ≤ N(N−1)/2 
- 1 ≤ u, v ≤ N 
- 1 ≤ Si ≤ 210 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ Wi ≤ 217 �েত�ক �েযাজ�  i এর জন� 
- 1 ≤ x ≤ 210 

- 1 ≤ y ≤ 217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

নমনুা ই�ােরকশন: 
Grader            You 
4 6 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 
1 2 
2 3 
3 4 
4 1 
2 4 
1 3 
                  3 
0 1 2 
                  4 
1 2 3 
                  -1 
                  CCGG 
 
ব�াখ�া: 

 
 
��ািরং: 
�েত�ক �ট�েকেসর (এবং �েত�ক �ট� ফাইেলর) ��ার হেব X+DC+DG। একটা সাবিমশেনর           
��ার হল এর সব �ট�ফাইেল ��ােরর �যাগফল। �তামার উে�শ� হেব �তামার সাবিমশেনর            
��ার সব�িন� করা। 



 

�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।  
 
�ট� �জনােরশন �েসস: 
��ডারেক স�াব�তা  pv, pw এবং িতনটা সংখ�া  MXS, MNW ও  MXW �দওয়া হয়। 
 
�েত�ক �ট� �কেসর জন�,  N = 512 এবং  MXS = 1024। িতন ধরেনর �নটওয়াক�  রেয়েছ: 

● কমি�ট: �েত�ক টািম�নাল �জাড়ার মেধ� একটা �কবল রেয়েছ।  
● হ�ািমলেটািনয়ান: একটা টািম�নােলর ধারা a1, a2, …, aN থােক �যন �েত�ক �েযাজ� i          

এর জন� টািম�নাল ai ও ai+1 এর মেধ� এবং টািম�নাল aN ও a1 এর মেধ� একটা �কবল                 
থােক। এই �নটওয়ােক�  �কবেলর সংখ�া  N(N−1)/5 এর কাছাকািছ। 

● ��শাল �নটওয়াক� । 
 
�ািয়� 1 �থেক MXS (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly �জনােরট করা হয় এবং বাদ              
�দওয়ার খরচ MNW �থেক MXW (inclusive) এর মেধ� uniformly randomly �জনােরট করা            
হয়। 
 
যখন তুিম �কান �কবল বাদ দাও, ��ডার স�াব�তা pv �ত �কান টািম�নােলর �ািয়� পিরবত� ন              
করার িস�া� �নয়, স�াব�তা pw �ত �কান �কবেলর খরচ পিরবত� ন করার িস�া� �নয়, অথবা              
�কান িকছু না করার িস�া� �নয় (যার স�াব�তা 1− pv−pw)। 
 
�ািয়� এবং বাদ �দওয়ার খরচ িনেচর �যেকান এক �ােটিজেত পিরবত� ন করা হয়: 

● Pure Random: 
○ �ািয়�: একটা টািম�নাল uniformly randomly �বেছ �নয় এবং তার �ািয়� 1           

�থেক  MXS এর মেধ� �কান random পূণ�সংখ�ােত পিরবত� ন কের। 
○ বাদ �দওয়ার খরচ: Uniformly randomly এমন একটা �কবল �বেছ িনেব যা           

এখেনা বাদ �দওয়া হয়িন এবং তার বাদ �দওয়ার খরচ 1 �থেক MXW এর মেধ�              
�কান random পূণ�সংখ�ােত পিরবত� ন কের। 

● Shrink: 



 

○ �ািয়�: একটা টািম�নাল uniformly randomly �বেছ �নয় এবং তার �ািয়� 1           
�থেক  MXS এর মেধ� �কান random পূণ�সংখ�ােত পিরবত� ন কের। 

○ বাদ �দওয়ার খরচ: ধির c0, c1,…, cm−1 হল �নটওয়ােক� বত� মান �কবল�েলােক           
�থেম বত� মান বাদ �দওয়ার খরচ এবং এরপের ইনেড� অনযুায়ী সাজােনার          
পেরর অব�া। 0 �থেক 99 এর মেধ� একটা uniformly random সংখ�া d            
�জনােরট করেব এবং একটা �কবল cr uniformly random �জনােরট করেব।          
ধির  cr এর বত� মান বাদ �দওয়ার খরচ  X। 

■ যিদ 2⋅r ≤ m হয়, তেব cr �ক বাদ �দওয়ার নতুন খরচ হেব min(X+d,              
MXW)। 

■ অন�থায়, এই �কবল বাদ �দওয়ার নতুন খরচ হেব max( X−d, 1)। 
● Adaptative: 

○ ধির তুিম মা� �য �কবল বাদ িদেয়েছা তার ইনেড�  r। 
○ �ািয়�: �কবল r �ারা সংযু� �যেকান এক টািম�নাল uniformly randomly �বেছ           

িনেব। ধির X এই টািম�নােলর বত� মান �ািয়�। 0 �থেক 19 এর মেধ� একটা             
uniformly random সংখ�া  d �জনােরট করেব। 

■ এই টািম�নােলর নতুন �ািয়� হেব min( X+d, MXS), যার স�াব�তা 0.3। 
■ এই টািম�নােলর নতুন �ািয়� হেব max( X−d, 1), যার স�াব�তা 0.7। 

○ বাদ �দওয়ার খরচ: ধির c হল একটা �কবেলর সবেচেয় �ছাট ইনেড� যা এখেনা             
বাদ �দওয়া হয়িন এবং তার বাদ �দওয়ার খরচ r �ক বাদ �দওয়ার খরেচর �চেয়              
বড় বা সমান। যিদ এমন �কান �কবল না থােক, তেব c হেব একটা �কবেলর              
সবেচেয় বড় ইনেড� যার বাদ �দওয়ার খরচ সেব�া� (যােক এখেনা বাদ �দওয়া            
হয়িন)। �কবল c �ক বাদ �দওয়ার খরচেক 1 �থেক MXW এর মেধ� �কান             
random পূণ�সংখ�ােত পিরবত� ন করেব। 

Network type p_v p_w MN_W MX_W 
Complete 0.05 0.05 1 217 

Complete 0.4 0.4 1 217 

Complete 0.05 0.05 216 216 + 100 
Hamiltonian 0.05 0.05 1 217 

Hamiltonian 0.4 0.4 1 217 

Special 0.05 0.05 1 217 

Special 0.4 0.4 216 216 + 100 
�েত�ক �ােটিজ এবং এই �টিবেলর �েত�ক সািরর জন� (সাির 7 এর জন� তৃতীয় �ােটিজ বােদ),               
এই �টিবেল �দওয়া প�ারািমটার এবং এই �ােটিজ অনযুায়ী একটা �ট� ফাইল রেয়েছ। 


